
ZÉ MIGUEL NO PIANO DOS ROCKFIELD STUDIOS
SKATE UMA COMUNIDADE EM CRESCIMENTO EM GUIMARÃES

ROSINHA DESMISTIFICA OS PRECONCEITOS DA MÚSICA POPULAR

N115 MENSAL: NOVEMBRO 2022
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
DIRETOR ELISEU SAMPAIO

O SONHO DE TER 
GUIMARÃES AO PEITO

HÉLDER VARETA



02

MAIS GUIMARÃES N115 NOVEMBRO 2022

N115 | NOVEMBRO 2022

TODOS OS MESES
A MAIS GUIMARÃES LEVA ATÉ SI

O QUE DE MAIS IMPORTANTE 
ACONTECE NA CIDADE BERÇO

E NO CONCELHO!

 COM SINAL MAIS
NESTA EDIÇÃO

HAMLET, L’ANGE DU BIZARRE

SKATE: UMA COMUNIDADE EM 
CRESCIMENTO EM GUIMARÃES

ZÉ MIGUEL CUMPRE O SONHO 
EM BIRMINGHAM

DIA MUNDIAL DO CINEMA PELO OLHAR 
DE CARLOS LOBO

ECONOMIA DESPORTIVA

ROSINHA, TT, JOINT ONE E BISPO 
EM ENTREVISTA

GONÇALO FERNANDES 
E A PAIXÃO PELOS CARROS
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JAZZ
GUIMARÃES

Qui 10 nov — 21h30
Centro Cultural Vila Flor

Dom 13 nov — 17h00
Centro Cultural Vila Flor

Qui 17 nov — 21h30
Centro Cultural Vila Flor

Dianne Reeves
Com Edward Simon, 
Romero Lubambo, 
Reuben Rogers, Terreon Gully

Big Band da ESMAE 
dirigida por Victor Garcia

Manuel de Oliveira, 
Jorge Pardo, 
Carles Benavent & 
Orquestra de Guimarães
IBÉRIA

Sex 11 nov — 21h30
Centro Cultural Vila Flor

Dom 13 nov — 21h30 
Centro Internacional 
das Artes José de Guimarães

Sex 18 nov — 21h30
Centro Cultural Vila Flor

Archie Shepp 4tet
Feat. Marion Rampal, 
Michel Benita, 
Pierre-François Blanchard

Projeto Porta-Jazz / 
Guimarães Jazz
Mané Fernandes 
“matriz_motriz”

David Murray 
Octet Revival

Sáb 12 nov — 17h00
Centro Cultural Vila Flor

Ter 15 nov — 21h30
Centro Cultural Vila Flor

Sáb 19 nov — 17h00
Centro Cultural Vila Flor

Benjamin Koppel, 
Anders Koppel and 
Martin Andersen Trio

Projeto CEJ  /
Guimarães Jazz
THEMANUS

Victor Garcia 
Group

Sáb 12 nov — 21h30
Centro Cultural Vila Flor

Qua 16 nov — 21h30
Centro Cultural Vila Flor

Sáb 19 nov — 21h30
Centro Cultural Vila Flor

Hamid Drake’s 
Turiya: Honoring 
Alice Coltrane

Projeto Sonoscopia / 
Guimarães Jazz
David Maranha e Will Guthrie

Jazz in the Space Age / 
George Russel
Orquestra Jazz de Matosinhos & 
Ethan Iverson + David Virelles

10—19 
NOV2022

31a EDIÇÃO

M/6

Outros Apoios Apoio à ProduçãoCofinanciamentoOrganização Media Partner
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Mais Guimarães A Revista da Cidade Berço
Publicação Periódica Regional, Mensal
Tiragem
5.000 Exemplares
Proprietário
Eliseu Sampaio Publicidade, Unipessoal Lda.
NIPC 509 699 138
Sede e Sede da Redação Av. de São Gonçalo, n.º 
319, 1.º Piso, Sala C, Oliveira, São Paio e São Sebastião 
4810- 525 Guimarães
Telefone 917 953 912
Email administracao@maisguimaraes.pt
Diretor e Editor
Eliseu de Jesus Neto Sampaio
Travessa Monte da Carreira Nº 490 
4805-284 Ponte Guimarães

Registado na Entidade Reguladora Para
a Comunicação Social, sob o nº. 126 352
ISSN 2182/9276 Depósito Legal nº. 358 810/13 
Administração: Eliseu de Jesus Neto Sampaio, 
detentor de 100% do capital da empresa.
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Email geral@maisguimaraes.pt

www.maisguimaraes.pt

Av. S. Gonçalo 319, 1º Piso, Salas C
4810-525 Guimarães

Mais Guimarães – A Revista é um órgão de 
comunicação independente e plural ao serviço de 
Guimarães e de todos os Vimaranenses.

Estas são as linhas que a definem:

01 A Revista “Mais Guimarães” é um órgão de 
comunicação regional, gratuito, generalista, 
independente e pluralista, que privilegia as questões 
ligadas ao concelho de Guimarães. 

02 A Revista “Mais Guimarães”, é uma publicação 
independente, sem qualquer dependência de 
natureza política, económica ou ideológica. 

03 A Revista “Mais Guimarães” é um órgão 
de informação que recusa o sensacionalismo 

e é orientado por critérios de rigor, isenção e 
honestidade no tratamento das notícias. 

04 A Revista “Mais Guimarães” compromete-se 
a respeitar os direitos e deveres previstos na 
Constituição da República Portuguesa, na Lei de 
Imprensa e no Código Deontológico dos Jornalistas. 

05 A Revista “Mais Guimarães” aposta numa 
informação diversificada de âmbito local, 
abrangendo os mais variados campos de atividade e 
pretende corresponder às motivações e interesses 
de um público plural que se quer o mais envolvido 
possível no projeto editorial. 

06 A Revista “Mais Guimarães” distingue 
claramente as notícias – que deverão ser objetivas, 

circunscrevendo-se à narração, à relacionação e 
à análise dos factos para cujo apuramento devem 
ser ouvidas as diversas partes – e as opiniões, ou 
crónicas, que deverão ser assinadas por quem as 
defende, claramente identificáveis.

07 A Revista “Mais Guimarães” compromete-se a 
respeitar a privacidade dos cidadãos, recusando a 
divulgação de factos da vida pessoal e familiar. 

08 A Revista “Mais Guimarães” considera a sua 
atividade como um serviço de interesse público, 
com respeito total pelos seus leitores, em prol do 
desenvolvimento da identidade e da cultura local 
e regional, da promoção do progresso económico, 
social e cultural.

MAIS GUIMARÃES, 
A REVISTA DA CIDADE-BERÇO
Aqui está a edição de novembro da Mais Guimarães, a revista da 
cidade-berço. Mais uma edição repleta de artigos interessantes, 
que elaboramos a pensar em si.

Para que conheça um pouco melhor a base do nosso trabalho, nesta 
edição publicamos o nosso Estatuto Editorial, que temos sempre em 
conta, respeitamos intransigentemente.

Estatuto Editorial

1 – A revista “Mais Guimarães” é um órgão de comunicação regional, 
gratuito, generalista, independente e pluralista, que privilegia as 
questões ligadas ao concelho de Guimarães. 

2 – A revista “Mais Guimarães”, é uma publicação independente, sem 
qualquer dependência de natureza política, económica ou ideológica. 

3 – A revista “Mais Guimarães” é um órgão de informação que recusa 
o sensacionalismo e é orientado por critérios de rigor, isenção e 
honestidade no tratamento das notícias. 

4 – A revista “Mais Guimarães” compromete-se a respeitar os direitos 

e deveres previstos na Constituição da República Portuguesa, na Lei 
de Imprensa e no Código Deontológico dos Jornalistas. 

5 – A revista “Mais Guimarães” aposta numa informação diversificada 
de âmbito local, abrangendo os mais variados campos de atividade 
e pretende corresponder às motivações e interesses de um público 
plural que se quer o mais envolvido possível no projeto editorial. 

6 – A revista “Mais Guimarães” distingue claramente as notícias – que 
deverão ser objetivas, circunscrevendo-se à narração, à relacionação 
e à análise dos factos para cujo apuramento devem ser ouvidas 
as diversas partes – e as opiniões, ou crónicas, que deverão ser 
assinadas por quem as defende, claramente identificáveis. 

7 – A revista “Mais Guimarães” compromete-se a respeitar a 
privacidade dos cidadãos, recusando a divulgação de factos da vida 
pessoal e familiar. 

8 – A revista “Mais Guimarães” considera a sua atividade como um 
serviço de interesse público, com respeito total pelos seus leitores, 
em prol do desenvolvimento da identidade e da cultura local e 
regional, da promoção do progresso económico, social e cultural.
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Os vimaranenses são surpreendidos, mensalmente, com ex-
posições em realidade aumentada no mural do Grupo Zegnea, 
situado ao cimo da Avenida D. João IV, no centro da cidade de 
Guimarães. Em novembro, Rui Passos, é o artista convidado.

Natural de Viana do Castelo, cidade com que mantém uma liga-
ção forte, o escritor vive em Guimarães há mais de uma déca-
da. Na cidade berço, em julho, na Casa da Memoria, Rui Passos 
apresentou o seu novo livro, “Passpartutto: Entre Sonhos, Viana 
e Roma”.

Em “Passpartutto”, Rui Passos conta as aventuras do caminho 
entre Viana e Roma. As aventuras vividas durante os mais de 
2.300 quilómetros que separam o norte de Portugal e a capital 
de Itália. “Passpartutto” e junta-se à trilogia “O Caminho do Mis-
tério”, em que o escritor leva os leitores  a viajarem aos Açores, à 
Suíça e à Grécia, e o “Mais Além”, baseada em viagens por países 
europeus.

Ao Mais Guimarães, Rui Passos disse querer “partilhar com os 
outros” as suas vivências, que “valorizam a viagem e a experiên-
cia e, simultaneamente, abrem portas a outros para um novo 
mundo”.

Depois de Rui Passos, Tiago Lemos, músico e artista, será o con-
vidado no próximo mês de dezembro. Por aquele espaço exposi-
tivo, inovador, já passou o Grupo Zegnea, responsável pelo pro-
jeto, e também José Caldeira (Fotógrafo), Rafael Oliveira (Artista 
Plástico), Teresa Rego (Ilustradora), João da Fonseca (Designer de 
Comunicação), Soraia Oliveira (Artista Plástica), Filipe Fontes (Ar-
quiteto e Escritor) e Pedro Bastos (Realizador e Artista Plástico).

FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

AS VIAGENS DE RUI PASSOS 
EM NOVEMBRO NO MURAL 

DO GRUPO ZEGNEA
Como funciona?
O ECRA funciona como um espaço expositivo 
virtual, apreendido através de uma aplicação, 
neste caso o ARTIVIVE. A sua instalação é bas-
tante simples, assim como a sua utilização, dado 
que, após acionada e direcionada para a imagem 
do ECRA, este ganha vida e apresenta a obra! A 
intervenção artística materializa-se numa ima-
gem/vídeo no nosso ecrã do telemóvel, algo 
efémero, fugaz, no que se pretende ser também 
uma alusão à nossa “dependência” tecnológica.
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TEXTO: JOANA MENESES • FOTOGRAFIAS: CLÁUDIA CRESPO
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Com 21 anos, Zé Miguel vive o sonho da música em Birmingham 
depois de, há dois anos, se ter candidato para a BIMM, em Londres.  
Foi precisamente na universidade que nasceram os Santù, a ban-
da que criou, com três amigos, para uma cadeira. “Pediram-nos 
para criar uma banda e começar a compor juntos. Correu muito 
bem, passou um ano e estamos aqui”, contou à Mais Guimarães.

É difícil dizer, ao certo, quando é que a paixão da música entrou na 
sua vida, mas as Jam Sessions, aos 16 anos, no Tribuna, alimentaram 
o bichinho que já existia e levaram-no a ter aulas.

“Apesar de amar Portugal, a indústria musical é complicada aqui”. 
Por este motivo, e porque “o ensino musical, em Portugal, é muito 
direcionado para a música clássica”, Zé Miguel foi à procura de um 
curso “mais prático” e de um país “com mais oportunidades”.

O panorama musical português, diz, é “muito bom, mas muito vin-
cado em géneros específicos e em rock é mais complicado porque 
não há tanto mercado”. Apesar de já terem atuado no Café Concerto 
e no European Vespa Days, um dos sonhos de Zé é trazer os Santù 
à sua cidade, uma vez que “Guimarães tem uma cultura musical 
incrível e todos os festivais que há são maravilhosos”.

Candidatou-se e entrou na BIMM, em Londres, mas o custo de vida 
levou-o a escolher Birmingham para viver. A família e os amigos fo-
ram uma boa base e um bom motor. “Sempre me deram apoio em 
tudo. Foi um bocado triste, no início, mas eu estava só com vontade 
de ir. Se eu não tivesse todo o apoio da minha família e amigos, teria 
sido muito mais difícil”, recorda.

DEPOIS DOS QUEEN,
ZÉ MIGUEL VIVE O SONHO 
NO ROCKFIELD STUDIOS
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Sempre que volta a Portugal, pelo seu estilo - que considera “irre-
verente” -, “há olhares”. Em Inglaterra “é muito mais fácil e há cada 
pessoa mais diferente… É incrível”.

Recentemente, os Santù lançaram “Scream”, uma música que tem 
“sempre dificuldade em descrever”, mas que chegaram à conclusão 
de que “é sobre alguém que nos faz gritar de tão descontentes que 
estamos”.

“Em Inglaterra, eu estou a tocar para pessoas que não conheço”, 
lembrou. Apesar da pressão, atuar aqui foi “muito bom” e a sensa-
ção de voltar, depois de todo o percurso e ver os seus amigos e toda 
a gente que o influenciou é indiscritível. E se “casa é Guimarães”, a 
nível de gostar de viver gosta mais de viver em Inglaterra. “Não pla-
neio voltar para cá”, afirmou.

“Scream” antecipa um EP e o próximo single sairá no final de no-
vembro, tendo sido gravado, há pouco tempo, em Gales. Nessas 
gravações, confessou-nos, há histórias que ficaram guardadas para 
sempre. “Foi gravada no Rockfield Studios”, disse à Mais Guimarães 
lembrando que grande parte da Bohemian Rhapsody, dos Queen, 
foi ali gravada. “Toquei no piano que o Freddie Mercury tocou. Os 
Black Sabbath também gravaram o primeiro disco lá, os Coldplay… 
Estar lá, naquele momento, foi inacreditável!”, frisou.

Sentado naquele piano, pensou: “eu não sei tocar piano”. Uma sen-
sação que considera “inexplicável” porque, há uns anos, estava em 
Guimarães, a pensar ir para Inglaterra. Agora, passado três anos, 
esteve no Rockfield Studios a gravar com a sua própria banda.

Neste momento, está a focar-se muito nos Santù, mas, à Mais Gui-
marães, levantou o véu sobre o seu percurso a solo. Já gravou uma 
música e está a planear lançá-la daqui a uns meses. No terceiro ano 
do curso, aliás, há um projeto final e vai apresentar o seu projeto a 
solo. Há “muita curiosidade de escrever em português, até porque é 
uma língua tão bonita…”.

Àqueles que querem começar no mundo da música, mas ainda têm 
algum medo, Zé Miguel não tem dúvidas sobre que mensagem dei-
xar: “não se conformem. É a pior coisa que uma pessoa pode fazer. 
Pode parecer difícil - e é -, porque as coisas demoram algum tempo 
até acontecer, mas ficar confortável é a pior coisa de sempre”, ga-
rantiu lembrando que, apesar de “bom”, a longo prazo, conformar-
-se “não nos vai levar a lado nenhum”. 

“FICAR CONFORTÁVEL 
É A PIOR COISA 
DE SEMPRE”
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CENTRO CIÊNCIA VIVA DE GUIMARÃES

A Noite das Bruxas do Curtir Ciência comprovou 
que é possível conciliar a celebração de datas 
marcadamente comerciais com a difusão do co-
nhecimento. 

Depois de dois anos de silêncio (em 2020 e 2021) 
por força das medidas de saúde pública decor-
rentes da Covid 19, o Curtir Ciência retomou, este 
ano, a Noite das Bruxas. Um evento que criou já 
raízes em Guimarães pela sua mescla de diver-
são e promoção científica. E também por ser um 
ponto de encontro inter-geracional: o entusiasmo 
dos mais novos teve réplica por parte dos adultos. 

A adesão aos workshops deste ano mostra que o 
público tem apetência por eventos que apostam 
na promoção do conhecimento. "Há claramente 
um público bastante interessado neste tipo de 
atividades de índole científica", salienta Sérgio Sil-
va, Diretor do Centro Ciência Viva de Guimarães.

Além da oficina de criação de lanternas de som-
bras (duas sessões lotadas), que colocou à pro-

va a criatividade das crianças, o programa deste 
ano exemplificou como usar heróis dos produtos 
audiovisuais infanto-juvenis para colocar à prova 
conhecimentos científicos. O desafio "À Procura 
do Will" parte de uma série televisiva de sucesso 
entre os mais novos, "Strangers Things", e desen-
volve-se ao longo de uma espécie de labirinto ao 
longo do qual os participantes (crianças e adultos) 
têm de resolver vários enigmas.

O programa da Noite das Bruxas, que contou 
ainda com uma atividade de criação de slimes 
fluorescentes, evidenciou, por outro lado, a capa-
cidade de atração do Curtir Ciência: muitos dos 
participantes vieram de Braga, Famalicão e Santo 
Tirso, além de Guimarães, claro. 

"A forma entusiástica como crianças e adultos 
participaram no desafio é digna de realce, porque 
nem sempre é fácil obter esse equilíbrio entre a 
diversão pura e dura e a aquisição e dissemina-
ção de conhecimento", refere Sérgio Silva.

A robótica é a ciência que estuda as 
tecnologias relacionadas com o planea-
mento e construção de robôs. Esta ofi-
cina do Curtir Ciência explora o mundo 
dos micro:bits, pequenos computadores 
de bolso, permitindo que os “pequenos 
cientistas” adquiriram noções básicas 
de programação e robótica.

Desde muito cedo, e cada vez mais, as 
crianças contactam com o universo da 

robótica. Saberão elas como funcionam 
os robôs? Nesta oficina para famílias, 

cada participante pode experimentar o 
“cubetto” e explorar os princípios básicos 

da programação. Brevemente no Curtir 
Ciência!

MICRO:BITS CUBETTO 

No próximo dia 24 de novembro as-
sinala-se o Dia Nacional da Cultura 
Científica. A data foi criada em 1996 
(há 25 anos) por iniciativa do então 
ministro da Ciência José Mariano 
Gago em homenagem ao divulga-
dor de ciência Rómulo de Carvalho, 
que nasceu a 24 de novembro. 
Estão previstas mais de 450 inicia-
tivas em todo o país, num progra-
ma coordenado pela Ciência Viva. 
O Curtir Ciência também contribui 
para essta celebração da Cultura 
Científica com atividades na se-
mana de 24 a 28 de novembro. E 
também nós pugnamos para que 
o conhecimento e a aprendizagem 
sejam colocados no centro das 
atenções dos governantes e para 
que estes impulsionem políticas 
científicas que garantam uma efec-
tiva transição digital e verde.
O Dia Nacional da Cultura Científica 
serve, portanto, para potenciar e 
estimular novas ideias numa pers-
petiva multidisciplinar e multicul-
tural em linha com o espírito hu-
manista. É caso para dizer: Viva a 
Cultura Científica!

SÉRGIO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO DO CURTIR CIÊNCIA CENTRO 

CIÊNCIA VIVA DE GUIMARÃES
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https://www.facebook.com/casadbaterias/
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FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

Novembro é sinónimo de jazz em Guimarães e “reinventar perma-
nentemente o festival”, como diz Ivo Martins, diretor artístico, tem 
sido uma base fundamental destes 31 anos. Ao olhar para trás, 
“percebe que o festival mudou bastante e muita coisa aconteceu”. 
2022 não é exceção e traz consigo algumas mudanças. “Se vai 
funcionar? A gente espera que sim!”, suspirou o diretor artístico.

São 12 os concertos, que decorrem entre dia 10 e 19 de novembro. 
Alguns no “núcleo central de concertos, no grande auditório Fran-
cisca Abreu, e, depois, uma série de concertos satélite que circulam 
à volta do festival e que são parte intrínseca de um sistema”, apre-
sentou Ivo Martins.

A 31.ª edição do Guimarães apresenta-se como aquela com mais 
músicos portugueses de todas as edições e com uma vertente dis-
ciplinar. Algo que “agrada” o diretor artístico. Desta edição, desta-
cam-se ainda as vozes. “Sempre fomos bastante céticos em relação 
a vozes no jazz, porque não é qualquer voz que nos convence”, con-
fessou Ivo Martins. Algo raro até aqui. Mas a multidisciplinaridade 
impôs-se para “experimentar novas ideias e abrir para outras ex-
pressões artísticas.

“O jazz sempre foi feito de misturas”, lembrou dizendo que “o jazz é 
uma música popular, mas que viveu sempre nas fronteiras”.

À voz, junta-se, entre outras coisas, spoken word, instrumentos afri-
canos acústicos, dança, eletrónica. “Esse lado experimentalista e 
aberto a novas realidades e sonoridades é uma coisa que gostamos 
imenso”, justificou. São “novas ideias, sonoridades e integrações” 
que esperam que funcionem para “fintar o que as pessoas espe-
ram”.

Paulo Lopes Silva, vereador com o pelouro da Cultura, reiterou esta 
ideia afirmando que, “a partir de um certo ponto, temos duas op-
ções: consolidarmos aquilo que temos e vivemos com esse patri-
mónio construído ou arriscarmos, rasgarmos e encontrarmos novos 
horizontes”.

“ESTA NÃO É MAIS UMA EDIÇÃO DO 
GUIMARÃES JAZZ, É UM VIRAR DE PÁGINA”

São estas características que, acredita, fazem com que o festival se 
torne um festival “mais multidisciplinar mais abrangente, e chegue 
a novos públicos”. Na sua perspetiva, é isto que o Guimarães Jazz 
precisa, porque “quem constrói o património que o Guimarães Jazz 
construiu ao longo dos últimos 30 anos, só pode almejar querer ser 
mais e não apenas consolidar-se daquilo que já era para o país”.

“Esta não é mais uma edição do Guimarães Jazz, é um virar de pági-
na”, concluiu o vereador.

Helena Pereira, diretora executiva d’A Oficina, acredita que “a pre-
sença dos músicos vai potenciar um envolvimento do território e 
trazer uma participação ativa da comunidade”. 
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TEXTO: ELISEU SAMPAIO • FOTOGRAFIAS: CLÁUDIA CRESPO

Com vinhos de ouro, premiados internacionalmente, a Quinta dos 
Encados, localizada na encosta nascente da Montanha da Penha, 
é também um refúgio para os amantes do contacto com a natu-
reza.

Descendo pela estrada que liga o Santuário da Penha à Lapinha, por 
entre a paisagem multicolor, típica do outono que atravessamos, 
chegamos à Quinta dos Encados.

Com os pés na calçada, por entre as vinhas avistamos a imponente 
Casa Senhorial, construída em 1836 e agora reconfigurada com um 
toque de contemporaneidade, com a assinatura dos arquitetos Ri-
cardo Bastos Areias e Miguel Borges da Costa. 

Enquanto as vinhas descansam, após mais um ano de produção, e 
uma boa colheita, é tempo de olhar para dentro, um prazer que esta 
época do ano também nos oferece.

Recentemente, a Quinta dos Encados passou a integrar o Roteiro 
de Enoturismo de Guimarães. Somos assim convidados a provar 
os deliciosos néctares que ali se produzem e a desfrutar das insta-
lações da quinta. Para relaxarmos, poderemos também caminhar 
pelos oitos hectares de vinha, ou pela floresta que a rodeia, que nos 
sugere demorados piqueniques e momentos de contemplação, a 
sós ou em família.

QUINTA DOS ENCADOS
VIVER A NATUREZA NA MONTANHA DA PENHA

A QUINTA DOS ENCADOS REUNE TODAS 
AS CONDIÇÕES RECEBER HÓSPEDES E 
PROPORCIONAR-LHES DIAS DE TRANQUILIDADE, 
RELAXAMENTO E CONTACTO COM A NATUREZA.

O CONCURSO MUNDIAL DE BRUXELAS ATRIBUIU A 
MEDALHA DE OURO PARA MELHOR VINHO 2022, 
AO VINHO QUINTA DOS ENCADOS.

Quinta dos Encados
Rua das Alminhas, Nº 9003

4810-622 Infantas
Guimarães

RESERVAS:
T. 916 059 686

Info@quintadosencados.com
www.quintadosencados.com

Preço por noite: 120,00 (média)

A APOSTA NO TURISMO RURAL
Maria José Areias, filha de Armando Areias, o fundador da Quinta 
dos Encados, e o marido, Rui Carvalho de Azevedo, querem agora 
também oferecer aos turistas e visitantes a possibilidade de desfru-
tarem de toda calma que o local oferece. 

Assim, para além de todas as áreas de prova e visita, a Quinta dos 
Encados possui quatro espaçosos quartos com vistas privilegiadas 
para as vinhas, onde se adivinham relaxantes despertares, e noites 
bem dormidas.
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TEXTO: JULIANA MACHADO • FOTOGRAFIAS: CLÁUDIA CRESPO E JOANA MENESES

Depois de três dias de rodagem e cerca de 90 versões, eis que sur-
giu, este ano, a curta-metragem “Aos Dezasseis”, de Carlos Lobo. 
Para assinalar o Dia Mundial do Cinema, que se celebrou a 5 de 
novembro, entrevistamos o cineasta que procurou recuar até aos 
anseios da adolescência e envolveu, na sua primeira obra de fic-
ção, a comunidade vimaranense.

Apesar já estares no mundo das Artes, há uma altura em que te come-
ças a dedicar ao cinema. Como é que surgiu este interesse?

Já faço fotografia há imenso tempo e, para além da minha prática 
artística, tenho uma ligação ao ensino. Sou professor na Universida-
de Católica e dou aulas de Cinema. Já há muitos anos que vinha a 
orientar projetos na área do cinema e sempre fiquei com o bichinho 
de um dia realizar, porque também sou frequentador de festivais 
como o Curtas de Vila do Conde. De repente, surgiram uma série de 
combinações que tornaram possível o filme, como por exemplo um 
apoio por parte da Câmara Municipal, do programa Impacta, para 
produzir curtas-metragens ou outros conteúdos audiovisuais. A his-
tória também se passa em torno do universo do skate, até porque 
eu já fui skater e os meus filhos também já andaram.

Porquê som e imagem na Católica do Porto? Como é que achas que 
está o ensino das artes em geral, e do cinema em particular, no nosso 
país?

Durante muito tempo a única escola de cinema que havia era a Es-
cola de Cinema de Lisboa. Entretanto, começaram a abrir outras 
ofertas, como é o caso da Covilhã ou Porto, que tem dois cursos 
de cinema. A escola das Artes, onde agora dou aulas, abriu recen-
temente uma licenciatura e um mestrado em Cinema. Creio que 
agora, finalmente, o norte tem escolas de cinema e que isso vai dar 
resultados.

“AOS DEZASSEIS” : UM “OLHAR NO PASSADO” 
E UMA “REVISITA À ADOLESCÊNCIA”

ASSISTA AO VÍDEO

http://bit.ly/3V1iwYX
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“ACHO QUE A SALA DE CINEMA É O 
LOCAL CERTO PARA VER CINEMA. 
É UM PRIVILÉGIO CONTINUARMOS 
A VER CINEMA PROJETADO EM 
GRANDES ECRÃS”

Como é que tem sido lecionar?

É difícil porque, apesar de estarmos com mais acesso a tecnologia, 
essas mesmas tecnologias também são cada vez mais distrativas 
e roubam-nos atenção e muito foco. Sinto que apesar do grande 
acesso às imagens, os alunos veem muito pouco. Ou seja, veem 
muitas coisas, mas veem muito rápido. Dedicar tempo a ver um fil-
me, uma longa-metragem começa a ser difícil para quem está habi-
tuado a coisas tão rápidas como reels e tiktoks.

Neste momento tens três curtas-metragens publicadas. “Aos dezas-
seis” é o teu trabalho mais recente. Como foi produzir esta curta? 

Foi um ato de fé porque tínhamos apenas o apoio que referi, do 
Impacta, mas era um apoio muito pequeno. No fundo, a curta nasce 
da colaboração de ex-alunos meus, que, entretanto, formaram uma 
produtora (a Olhar de Ulisses), e juntou-se outra produtora, a Cim-
balino. Tendo os meios técnicos, a verba que tínhamos foi possível 
para pagar a produção, algumas licenças, a atuação da banda que 
entra no filme e também aos atores, que eram os skaters. Só assim 
é que foi possível fazer uma coisa com muito pouco, mas que tem 
tido resultados excelentes.

O filme retrata a adolescência de uma forma muito própria. Como foi 
a escolha deste tema?

É uma espécie de olhar no passado e de revisitar algumas das mi-
nhas histórias, influências. Eu já fui skater e este é um universo que 
domino muito. Ao mesmo tempo, queria contar esta história do que 
é ser jovem e do que é passar por momentos de dúvida, em que não 
pertencemos a nenhum grupo, nem sabemos em que grupo é que 
nos encaixamos. Achei que poderia contar esta história da minha 
forma e acho que correu bem.

Além de teres gravado em vários espaços de Guimarães, envolveste 
também a comunidade vimaranense…

Todo o filme é rodado em Guimarães. Grande parte foi aqui, no skate 
park, outra parte é no CIAJG (logo na entrada do filme) e no CAA (um 
concerto). Toda a comunidade que entra no filme é de Guimarães. 
Aliás, o casting foi feito na Escola Santos Simões e a própria atriz 
também é de cá. Foi a sua primeira experiência enquanto atriz. Foi 
trabalhar em torno desta comunidade, até porque não tínhamos 
verbas para ir buscar pessoas fora, nem fazia sentido fazê-lo.

Será que o filme plantou o “bichinho” em alguém que tenha partici-
pado?

Sim, alguns miúdos ficaram curiosos. Acho que estas coisas deixam 
sempre sementes. Tanto pelo facto de se verem representados, mas 

também por perceberem que estas coisas são possíveis de serem 
feitas. Na apresentação do filme, no CIAJG, foram os skaters todos e 
fizemos a homenagem a um deles, ao Rodrigo, que entrou no filme. 

Sabemos que a curta “aos dezasseis” já foi alvo de vários prémios e 
distinções, nomeadamente no Festival Internacional de Curtas de Vila 
do Conde na qual venceu na categoria de melhor realização.  Aliás, 
citando o júri, tem os “melhores planos de abertura que o júri viu no 
festival". Estavas à espera?

Foi uma enorme surpresa, uma alegria enorme. O filme, quando foi 
feito, tinha umas expectativas, mas nunca esperei ter esta receção. 
Sabia que o filme tinha os seus méritos, eu acreditava nele, mas 
tudo o que o filme viesse a conseguir já era um bónus. Este prémio 
no festival do qual eu sou frequentador, e que foi uma grande esco-
la para mim, foi uma grande recompensa.

Como tem sido a recetividade a esta curta-metragem que já apresen-
taste em vários concursos nacionais e estrageiros? 

Sim, já esteve em Berlim, na Berlinale. Vai estar em Itália e em Brest, 
o Festival Europeu de Curtas Metragens. Quantas mais salas o filme 
chegar, quantas mais pessoas o virem, é sempre um bónus, uma 
vez que as curtas têm sempre um circuito muito pequeno porque 
não estreiam em cinemas a não ser em festivais.

O que é que podemos esperar de ti no futuro?

Eu gostava de continuar esta história. Já tenho o argumento mais 
ou menos escrito. A ideia é pegar numa das personagens do “Aos 
Dezasseis” e contar a história dessa personagem. Neste momento, 
estou no processo de pré-produção, de procura de financiamento 
e tenho de fazer um casting. Gostava que este filme tivesse outra 
produção que o anterior não teve.

E por estarmos a celebrar precisamente o Dia Mundial do Cinema, en-
quanto cineasta, que mensagem gostarias de deixar?

Acho que o cinema é algo que temos de preservar. Cada vez vemos 
mais cinema em casa. Às vezes, já nem vemos nas televisões, ve-
mos nos telemóveis. Acho que a sala de cinema é o local certo para 
ver cinema e é um privilégio continuarmos a ver cinema projetado 
em grandes ecrãs. O meu conselho é que vejam no grande ecrã 
porque o filme foi pensado para isso.
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FOTOGRAFIA: DIREITOS RESERVADOS

José Paulo  – Presidente  |  Luís Machado – Vice-Presidente
João Ribeiro – Tesoureiro  |  João Nunes – Secretário  |  Miguel Salgado – 1º Vogal da Academia  |  Ricardo Carvalho – 2º Vogal da Academia

 Pedro Barroso – 1º Vogal de Festas  |  Leandro Leite - Chefe de Bombos  |  José Coelho Lima – Sub-chefe de Bombos

COMISSÃO 
DE FESTAS 
NICOLINAS
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TEXTO: ELISEU SAMPAIO • FOTOGRAFIAS: ELISEU SAMPAIO E JOÃO BASTOS

Por esta altura, Maurício Costa não tem mãos a medir. Os pedi-
dos chegam por todo o lado: caixas novas para uns, mudanças de 
peles para outros, as afinações que as moinas já começaram, os 
pedidos para alugueres de bombos, às dezenas, também chegam 
regularmente.

A sua oficina, na Calçada da Senhora da Luz (rua que fica por trás da 
famosa capela da freguesia de Creixomil) triplicou de tamanho nos 
últimos anos e a romaria faz-se para lá nesta altura.

“Até 06 de dezembro vai ser assim”, conta ao Mais Guimarães o jo-
vem artesão vimaranense, que adianta estar a ter uma carga de 
trabalho diária “a rondar as 16 ou 18 horas”.

Este será o primeiro ano em que, desde 2019, as festas não terão 
as restrições da pandemia, e isso tem levado a alguma euforia dos 

CASA DOS BOMBOS PEIXOTO COSTA: 
VENHAM AS NICOLINAS!

Na Casa dos Bombos Peixoto Costa, Maurício 
deixa claro que ali, as caixas e bombos são 
fabricadas do principio ao fim, e o processo 
pode ser acompanhado por quem ali passa. A 
porta está sempre aberta.

Nicolinos, que estão ansiosos por saírem à rua. O facto de, em 2019, 
ter chovido muito na noite do Pinheiro também fez aumentar o tra-
balho e as preocupações dos clientes, já que muitas caixas estão a 
precisar de reparação e troca de peles.

Maurício Costa, o mais jovem artesão que se dedica à produção e 
tratamento dos instrumentos das seculares festas dos estudantes 
vimaranenses, ocupa já um espaço importante nas festas, contan-
do com um grande número de clientes, que foi conquistando gra-
dualmente ao longo dos anos. Algumas lojas de artesanato na cida-
de vendem também os seus produtos.

Para além do muito trabalho com as Nicolinas, a Casa dos Bombos 
Peixoto Costa fornece também durante todo o ano grupos e fanfar-
ras, em Portugal e no estrangeiro, “sempre com a qualidade como 
principal foco”, garante Maurício Costa.

Esta é uma “paixão que virou profissão”, conta o responsável, lem-
brando que tinha apenas 15 anos quando, por curiosidade, desmon-
tou a sua caixa “para ver como as coisas funcionavam”. A partir daí 
nunca mais parou. Maurício Costa tem a certeza que esta profissão 
o vai acompanhar para o resto da vida.

A Casa dos Bombos – Peixoto Costa fica situada em Creixomil, na 
Calçada da Senhora da Luz, por trás da capela. A sua atividade 
por ser acompanhada também no facebook, na página Caixas e 
Bombos – Nicolinas, e as marcações podem ser feitas através do 
contacto 910 652 052.

ASSISTA AO VÍDEO

http://bit.ly/3NX82Yg
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TEXTO E FOTOGRAFIAS: JOANA MENESES 

Uma carta a novembro, uma carta a Guimarães, uma carta à sau-
dade. O frio chegou e trouxe consigo as caixas e os bombos afi-
nados. Está na hora. É novembro e os sábados têm outro sabor.

O som das caixas e dos bombos já se ouve pela cidade. Já cheira a 
novembro e chegam, assim, as peles rasgadas, os brindes e as ami-
zades que nas Nicolinas se criam. Que a história se repita. Por mui-
tos anos. Com mais ou menos brindes. A cores ou a preto e branco. 
Que Guimarães seja sempre berço e casa. 

Aproxima-se a semana que nos faz querer sempre mais. E eu não 
sei quanto a vocês. Mas eu acho que isto de se ser vimaranense 
tem uma certa magia. A magia de chorar quando percorremos a ci-
dade na primeira Moina, quando vemos o pinheiro erguido, quando 
ouvimos a Pregão ou quando a maçã nos chega às mãos. Quando 
o Toural acorda com um brilho especial ou quando ouvimos “venha 
a Posse”.
Que o tempo passe, mas que novembro seja sempre sinónimo de 
voltar a casa.

"DE CAPA E BATINA 
ESTAMOS DE REGRESSO"
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De segunda a sábado, das 08h00 às 20h00
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GUIMARÃES ARTE E CULTURA
NOVEMBRO E DEZEMBRO 2022
PORRIDGE RADIO
25 DE NOVEMBRO
Café Concerto

Uma das novas bandas mais emocionantes 
do Reino Unido, em crescimento exponencial 
desde que o segundo álbum, “Every Bad”, 
entrou na lista de nomeados para o cobiçado 
Mercury Music Prize. Depois do sucesso de 
“Every Bad”, considerado unanimemente como 
um dos melhores álbuns de 2020, “Waterslide, 
Diving Board, Ladder To The Sky” (2022), o novo 
disco dos Porridge Radio, eleva-os a um novo 
patamar. É um passo em frente no brilhante e 
excitante percurso da banda. “Cativante como 
o inferno”, como eles próprios defendem.

PORQUE É INFINITO
26 DE NOVEMBRO
Centro Cultural Vila Flor

A partir de uma releitura contemporânea 
de “Romeu e Julieta”, o clássico de William 
Shakespeare sobre o amor e os seus limites, 
Victor Hugo Pontes constrói uma obra onde 
a palavra e o movimento se fundem, na sua 
linguagem coreográfica tão singular. Dúvidas 
e certezas, e a adolescência como pano de 
fundo, um tempo de excessos, e madrugadas 
longas, nas quais se convidam o amor – mas 
também a morte – para entrar nos quartos 
dos que descobrem pela primeira vez estes 
turbilhões de sentimentos. “Porque é Infinito” 
é um texto escrito por Joana Craveiro com 
base numa pesquisa documental, afetiva 
e poética, que coloca o texto canónico de 
William Shakespeare nos dias de hoje e o olha 
a partir daqui, naquela que é também uma 
reflexão sobre a linguagem usada para dizer e 
verbalizar tudo isto.

PANDA E OS CARICAS NO ES-
PAÇO
8 DE DEZEMBRO
Multiusos de Guimarães

Prontos para entrar em órbita no Espaço, esta 
é uma aventura entre Galáxias visitando cada 
Planeta. Estrelas e cometas a iluminar o céu e 
até extraterrestres para enriquecer a história. 
O Planeta Terra está em perigo e do Espaço, 
com a ajuda da Estrela mais brilhante, Panda e 
os Caricas vão tentar salvá-lo.

LUZEIROS
8 DE DEZEMBRO
ExcentriCidade Pevidém

Pretendendo celebrar o Natal, de uma forma 
lúdica, inspirada nos valores da tradição 
natalícia, mas também contribuir para responder 
à necessidade de alegria e festa de que os 
tempos recentes nos privaram. Celebram-se os 
luzeiros que em tempos ancestrais iluminavam 
os caminhos através da escuridão. Escolheram 
o teatro, a máscara, a música e a cor. Escolheram 
celebrar na rua, e ser parte da festa. Acreditam 
que é importante estimular e apoiar tradições 
comunitárias e promover o convívio e o reforço 
do senso coletivo e de pertença ao lugar.

OS VESTIDOS DO TIAGO
10 DE DEZEMBRO
Centro Cultural Vila Flor

O público vai passar a tarde com o Tiago, com as 
suas perguntas e inquietações. Ele não espera 
nenhuma resposta, por isso podem deixar-se 
estar só a ouvir, quietos e calados, pendurados 
nos cabides. Ou podem rir, trautear uma canção, 
duvidar e até imaginar respostas que saiam do 
armário e se espreguicem devagar em cima da 
cama.

MIRACULUM
10 E 11 DE DEZEMBRO
ExcentriCidade Brito

O que é um Milagre? Será razoável acreditar 
em milagres, com todos os avanços científicos 
e tecnológicos? O que é que nos faz ter fé, 
esperança? Partindo com estas interrogações 
e descobriram que precisam de querer para 
crer. Miraculum é um espetáculo que, a partir 
de várias práticas espirituais e performativas, se 
concentra nas maravilhas de estar vivo.

DEIXEM O PIMBA EM PAZ
30 DE NOVEMBRO
Multiusos de Guimarães

Um daqueles casos raros de sucesso e de 
muita descontração nascido do fascínio de 
Bruno Nogueira pelo pimba, este espetáculo 
explora as letras, músicas, roupas e 
coreografias deste universo e dá nova vida 
às canções através da vocalista dos Clã, 
Manuela Azevedo. 

GIPSY KINGS BY ANDRÉ REYES
3 DE DEZEMBRO
Multiusos de Guimarães

André Reyes fundou os míticos Gipsy Kings 
e hoje mantém viva a chama da banda que 
popularizou “Bamboleo”, “Djobi, Djoba”, entre 
outros sucessos. São a mítica banda, lenda 
da rumba, com mais de 30 anos de sucessos 
nos palcos e 60 milhões de discos vendidos.
André Reyes acompanhado por Mário Reyes 
e restantes músicos, após várias salas 
esgotadas, regressam a Portugal para pisar 
o palco do Multiusos de Guimarães.

ABBA GOLD
4 DE DEZEMBRO
Multiusos de Guimarães

A banda inglesa é entusiasticamente recebida 
por onde passa, formando uma gigantesca 
onda que nos remete para outros tempos. 
Tal como acontecia no tempo dos ABBA, as 
salas enchem-se e o ambiente vivido durante 
os espetáculos vai ao rubro quando os ABBA 
Gold interpretam temas como, “Mamma Mia”, 
“Chiquitita” ou “Waterloo”.
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O Roady, insígnia do Grupo Os Mosqueteiros dedicada ao setor 
automóvel, abriu no passado dia 27 de outubro, em Urgezes. Ocu-
pando uma área de mais de 750m2, o 36º centro auto Roady em 
Portugal permitiu a criação de 12 novos postos de trabalho.

Tiago Almeida, o gerente do Roady de Guimarães assume que “a 
abertura desta nova loja está em linha com o trabalho feito pela 
insígnia ao longo dos últimos 24 anos. O Roady mantém a missão 
diária de oferecer produtos e soluções aos melhores preços, mas 
também um serviço de excelência através dos nossos especialistas. 
O Roady pretende ser um serviço de oficina rápido e de confiança”.

A loja, e a oficina estão abertas sete dias por semana, sendo esta 
uma das principais vantagens dos clientes Roady, poderem realizar 
as reparações no horário que lhes for mais conveniente, em qual-
quer dia entre as 08h30 e as 20h00.

CENTRO AUTO 
ROADY (LOJA E 
OFICINA)
ABRIU EM 
GUIMARÃES
TEXTO: ELISEU SAMPAIO • FOTOGRAFIAS: CLÁUDIA CRESPO

“Tanto em loja como na oficina disponibilizamos uma equipa de-
vidamente qualificada para servir com qualidade o cliente”, garan-
te Tiago Almeida. O facto do Centro Auto integrar uma rede de 36 
espaços no país, permite também "sermos muito competitivos no 
preço", acrescenta o gerente do Centro Auto Roady de Guimarães.

No dia da inauguração, o Roady ofereceu uma trotinete elétrica ri-
de-62s Urbanglide aos primeiros 5 clientes que efetuaram serviços 
de oficina e ainda 50 € em cartão aos primeiros 24 clientes que 
efetuaram compras.

Em Portugal desde 1998 (inicialmente sob o nome de Stationmar-
ché), a insígnia do Grupo Os Mosqueteiros dedicada ao setor au-
tomóvel apresentou, ao mercado português, uma nova identidade 
em 2009.

O Roady assume um posicionamento de destaque no mercado da 
manutenção, equipamento e reparação de veículos, funcionando, 
ao mesmo tempo, como oficina, local de manutenção e reparação 
de veículos, e espaço de livre serviço, dedicado à venda de peças e 
acessórios.

Mais do que um reparador, o Roady é um centro auto com uma lar-
ga gama de produtos para todos os automobilistas.

R. do Pinheiro Manso, 443
4810-107 Guimarães

Telf.: 253 400 435

ASSISTA AO VÍDEO

http://bit.ly/3EkbZmk
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BREVES E INTERESSANTES

O futuro pode ser agora com o implante que 
possibilita o envio de mensagens de texto, 
através da mente. Chama-se Stentrode e 
traduz sinais cerebrais em ações concretas 
com um pequeno dispositivo que fica insta-
lado no córtex cerebral.

Através dos vasos sanguíneos, os sinais são 
traduzidos em ações concretas, mas não 
complexas. Pessoas com deficiência mo-
tora, por exemplo, poderão recorrer a esta 
tecnologia para responder a mensagens. Os 
sinais são enviados para um nó no peito do 
paciente que transmite a informação para 
um recetor que os processa e traduz em co-
mandos reconhecidos em disposiitivos.

A UE decidiu acabar com os veículos com 
motor de combustão até 2035. Esta medida 
vem dar seguimento ao acordo entre o Par-
lamento Europeu e os Estados-membros, 
que considera essencial para cumprir os 
objetivos climáticos europeus.

O texto aprovado, baseado numa proposta 
da Comissão de julho de 2021, prevê a redu-
ção a zero das emissões de dióxido de carbo-
no das viaturas novas na Europa a partir de 
2035. Na prática, isto corresponde ao fim das 
vendas de viaturas e veículos utilitários ligei-
ros novos a gasolina ou gasóleo na UE nesta 
data, bem como de híbridos. Como passo in-
termédio, as novas normas exigirão que as 
emissões médias de carros novos baixem 
55% até 2030 e as carrinhas 50% até 2030.

Elon Musk já mostrou como está empenha-
do em melhorar o Twitter e torná-lo numa 
fonte de rendimento. As mudanças já co-
meçaram e, em breve, vão surgir em mais 
áreas, dando mais funcionalidades e me-
lhorar as que já existem acessíveis.

O novo CEO já conseguiu que a subscrição 
Blue aumentasse de preço. Isso traz consigo 
um processo de validação de contas mais 
simples e acessível a todos. Revelou que 
será possível fazer a partilha de textos lon-
gos, sem recorrer a imagens ou links, mas 
não se sabe como isso será feito nem se irá 
alterar o número limitado de carateres que 
podem ser usados.

A PARTIR DE 2035 
SÓ SE VÃO VENDER 
CARROS ELÉTRICOS

TWITTER COM PARTILHA 
DE TEXTOS LONGOS

IMPLANTE CEREBRAL: 
ENVIAR MENSAGENS 
APENAS COM A MENTE
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O Museu do Presunto está a comemorar, em novembro, o 20º ani-
versário. Durante este mês, os clientes são convidados a entrarem 
na festa, a apreciarem os pratos que ali são servidos, e que já con-
quistaram os vimaranenses, e ainda recebem ofertas.

Na verdade, na cidade berço não há quem não conheça o Museu do 
Presunto. Um espaço moderno, acolhedor e totalmente dedicado 
ao conforto e bem-estar dos clientes.

O percurso até aqui nem sempre foi fácil, conta ao Mais Guimarães 
Ricardo Ribeiro, o responsável pelo Museu do Presunto, “Crescemos 
de forma gradual. Os primeiros anos foram difíceis, mas fomos me-
lhorando e cada vez mais indo de encontro às necessidades e ao 
gosto dos nossos clientes. Todos os anos crescemos sempre mais 
um bocadinho, e isso é gratificante”.

Ricardo Ribeiro acrescenta ter pensado que, “ao chegar aos 20 
anos, estaria a alcançar a meta”. No entanto, isto ainda lhe “parece 
o princípio”.

Na hora de celebrar os 20 anos do Museu do Presunto, o proprietá-
rio não esquece todos aqueles que ali trabalharam de forma “dedi-
cada e ajudaram o espaço a ser a referência que é hoje”, e os clien-
tes, a quem agradece a “confiança e amizade ao longo destes anos”.

MUSEU DO PRESUNTO
20 ANOS A SERVIR COM 
QUALIDADE EM GUIMARÃES

O MUSEU DO PRESUNTO CHEGA AOS 20 ANOS, 
E MANTÉM O OBJETIVO DE CONTINUAR 
A CRESCER.

A marca Museu do Presunto está bem presente junto dos vimara-
nenses, graças à qualidade da comida e aos seus sabores únicos, 
bem como a simpatia de quem os recebe. No topo das preferências 
está a Francesinha do Berço e as Baguetes quentes, adianta Ricar-
do Ribeiro, mas todos os pratos do menu “são bastante requisitados 
e apreciados pelos clientes”.

Sem querer levantar demasiado o véu, Ricardo Ribeiro acrescenta 
que o Museu do Presunto terá boas novidades em breve e vai conti-
nuar a surpreender os vimaranenses e todos os clientes.

Fica o convite para seguir o Museu do Presunto através da sua pá-
gina no Facebook.

ASSISTA AO VÍDEO

http://bit.ly/3G4gDGA
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Se tem seguros contratados, é provável que tenha procurado ga-
rantir a sua proteção, a de terceiros e até dos seus bens, em caso 
de sinistro.

No dia em que ocorre um sinistro é fundamental que saiba que 
procedimentos a seguir, pois caso não cumpra as suas obrigações, 
pode perder alguns dos seus direitos ou não conseguir resolver a 
situação dentro do período previsto.

De forma a garantir todos os seus direitos e deveres, como tomador 
do seguro, segurado ou beneficiário do seguro, deve informar a se-
guradora quando ocorre um sinistro.

Embora os procedimentos variem consoante o seguro contratado, 
a maioria dos contratos estipulam um prazo para a comunicação 
de sinistros. 

Caso não encontre o prazo da participação do sinistro na sua apó-

lice, legalmente tem oito dias após ter tomado conhecimento do 
sinistro para proceder à participação.

Regra geral, as participações devem conter todas as informações 
importantes para a análise do seu sinistro, bem como informações 
que permitam avaliar os prejuízos. Entre estas informações desta-
cam-se as causas do sinistro, a data e o local em que este ocorreu, 
bem como as provas dos prejuízos sofridos.

Contudo, a sua seguradora pode solicitar informações adicionais 
para proceder a uma melhor análise e avaliação do processo. Se 
acontecer, enquanto tomador do seguro, segurado ou beneficiário, 
está obrigado a prestar este tipo de informações.

Para mais informações a DECO – Delegação Regional do Minho, 
sita na Avenida Batalhão Caçadores, 9, Viana do Castelo encontra-
-se disponível podendo contactar-nos através do 258 821 083 ou 
por e-mail para deco.minho@deco.pt.

SEGUROS: TEVE UM SINISTRO? 
PROCEDIMENTOS A SEGUIR! 

Parceria

© DIREITOS RESERVADOS
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No século XXI (o mesmo das plataformas digitais, da instantanei-
dade e sincronia da comunicação) há a guerra e a fome. Aqui mes-
mo ao nosso lado

No século XXI (o mesmo das plataformas digitais, da instantaneida-
de e sincronia da comunicação) há a guerra e a fome. Aqui mesmo 
ao nosso lado.

No século XXI (o mesmo das cidades inteligentes, da genómica e do 
big data) há o ódio, a intolerância e a urgência.

A polarização das opiniões divide famílias. Ela não permite meios-
-termos, nem consensos. É mais fácil a guerrilha, o discurso dos 
clichés, do que a reflexiva e saudável troca de ideias.

Na verdade, se pensarmos bem, ninguém é 100% uma coisa ou 
100% a oposta. Entre o branco e o negro, há diversos tons, que tor-
nam a Vida e o Mundo muito mais interessantes.

Nas escolas aprende-se muito do saber técnico, mas pouco sobre 
o que é a vida nassuas dimensões humanas. Pouco se fala sobre 
emoções, como alerta Cury.

Em resultado, as conversas tornaram-se triviais. Banais. Big brothe-
rianas. Uma “modernidade líquida”. Não é que estas conversas não 
devam ter o seu espaço. Mas não podem ser exclusivas. E, na verda-
de, não há espaço, nem tempo, nem vontade para mais.

Na era da mais fina e veloz tecnologia, o cérebro reptiliano (o dos 
instintos básicos do ser humano) revela-se em excesso. A guerra 
veio recordar-nos o quanto ele está presente, no dia-a-dia. A balan-
ça está, porventura, desequilibrada.

Que humanidade para as gerações futuras? (pergunta que, no meu 
entender, faz cada vez mais sentido). Tenhamos a vontade e a cora-
gem de assumir a nossa responsabilidade em cada gesto, por mais 
pequeno que possa parecer.

Termino esta reflexão, com uma simples, mas profunda frase de Carl 
Gustav Jung: “Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, 
mas ao tocar uma alma humana seja apenas outra alma humana.“
Por vezes, a simplicidade é tudo aquilo de que mais precisamos.

Ana Canavarro | anacanavarroster@gmail.com

QUE HUMANIDADE?
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Gonçalo Fernandes, de apenas 20 anos, sagrou-se campeão 
nacional de rallys na categoria de juniores, no ano de estreia na 
competição. Ex praticamente de futebol, tendo passado pelos 
Afonsinhos e Amigos de Urgeses, o jovem piloto, natural da Cos-
ta, explicou à Mais Guimarães, a paixão pelos carros. O executivo 
municipal reconheceu o mérito e presenteou Gonçalo Fernandes 
com um voto de louvor.

Como nasce a paixão pelos carros?

Gosto de carros desde que me recordo. O meu pai sempre me in-
centivou e sempre me levou a eventos de automóveis. Desde pe-
queno que vou à Exponor ver os clássicos e, cá em Guimarães, 
sempre fui ver a Rampa da Penha. Não consigo colocar em palavras 
esta paixão, mas os carros sempre foram uma paixão. Fazer o que 
estou a fazer de momento, sempre foi um sonho meu.

E como surgiu a oportunidade?

Nos últimos anos estive a praticar. Nunca tive competição, mas 
como tinha um kart fui praticando. Depois, através de um simula-
dor, também fui trabalhando. Sei que há muitas diferenças entre o 
simulador e a vida real, mas adquiri algumas bases. Com a ajuda da 
família, patrocinadores, do Pedro Meireles, do Jorge Henriques e da 
equipa Racing 4 You, consegui construir um projeto.

Qual é o papel do Jorge?

Muito importante. Como costumo dizer, é ele que conduz o carro, 
quase. Está ao meu lado, mas indica-me tudo o que envolve um 
rally. Ensina-me como me comportar ao entrar no carro, como me 
concentrar, como estar focado nos reconhecimentos, entre muitas 
outras coisas. Durante a prova, onde ele vê que estou a perder a 

“NÃO CONSIGO COLOCAR EM 
PALAVRAS ESTA PAIXÃO”

concentração, chama-me à atenção. 

E no ano de estreia, acabas por ser campeão nacional de juniores. Um 
feito que não estava perspetivado?

Certo. Não entramos no campeonato a pensar que íamos ganhar. 
O objetivo era chegar ao fim de todas as provas, adquirir o máximo 
de conhecimento, porque é um desporto de experiência. E são ne-
cessários muitos quilómetros para evoluir. Aliás, o primeiro rally que 
fizemos, em Vieira do Minho, numa prova para ganhar ritmo, a prova 
até nem correu bem. Tivemos problemas na terceira mudança e não 
continuamos.

Já é campeão nacional, mas ainda há uma prova para disputar, em 
Viana do Castelo. Quais são as expetativas?

Infelizmente não vou ter o Jorge ao meu lado. Será diferente e vou 
fazer a prova com o Fernando, com quem já tenho alguma afinida-
de. É tentar fazer uma prova sem riscos demasiados, mostrando 
que quando me sinto confortável no carro e as coisas começam a 
sair, consigo fazer tempos comparativos a pilotos que têm o triplo 
ou mais experiência do que eu.

Tens o apoio do teu pai. E da tua mãe?

No início não gostava da ideia. Mas sabe o que significa para mim e, 
cada vez mais, vai achando piada. Atualmente, já vai ver as superes-
peciais. Ainda treme, mas está a habituar-se.

Objetivos para a próxima época?

Será correr nas duas rodas motrizes. Basicamente é com os mes-
mos carros. O que muda, e o que vamos tentar implementar, é ten-
tar correr com todos da mesma classe, mas ao mesmo tempo fazer 
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os juniores. Ainda vamos falar com a federação. 

O futebol fez parte da tua vida?

A minha paixão são os carros, mas tenho muito respeito pelo fu-
tebol. E tem uma coisa que não há nos carros, que é o balneário. 
Nunca vou esquecer os amigos que criei para a minha vida. Passa-
mos muito tempo juntos e o sentido de coletivo, a lutar pelo mesmo 
objetivo, foi a parte que mais gostei.

Voltando aos carros, qual o sonho para cumprir?

O céu é o limite. Um sonho já foi cumprido e o próximo, embora 
ainda esteja distante, será ganhar em duas rodas motrizes. Quando 
esse for cumprido, falaremos no próximo.

Tens algum piloto que admires?

Nas pistas sempre foi o Lewis Hamilton. Desde que entrou na Fór-
mula 1 que é um ídolo para mim. Acho incrível o que ele faz com o 
carro. Vai ser sempre um dos melhores do mundo.
Não foi da minha geração, mas tenho um respeito enorme pelo Ayr-
ton Senna. De tudo o que já vi e de tudo o que a minha família me 
transmitiu, foi sem dúvida um grande piloto.
Nos rallis, sem dúvida Sébastien Loeb. É incrível ver o que está a 
fazer no WRC. E o Kalle Rovanpera, que ganhou o Campeonato do 
Mundo. É muito inspirador e tem um talento incrível.

E os estudos?

Comecei em Economia em Coimbra, mas sempre quis Gestão e fiz 

a transferência. Pretendo, no futuro, ajudar o meu pai nas empresas 
dele e, posteriormente, abrir a minha empresa. Mas não tenho uma 
área certa de momento.

E dá para conciliar?

Não é fácil, mas é possível conciliar. Um rally retira muito tempo, 
mas com um estudo adiantado e uma boa programação, acho que 
é possível arranjar tempo para as duas coisas.

Superstições?

Antes do troço, 30 segundos antes, eu e o Jorge fechamos a porta 
do carro. 20 segundos antes dou duas palmadas no capacete, 15 
segundos antes bato três palmas, 10 segundos antes meto a pri-
meira e, faltando cinco segundos, começo a colocar o pé a fundo 
até arrancar.

Fisicamente, é desgastante?

Bastante. E obriga-me a fazer muito cardio. E tive de perder peso 
para uma melhor adaptação.  Dentro do carro e com o fato, o calor 
é enorme e suamos muito. E às vezes ficamos desidratados e per-
demos o foco. O pior momento é quando paras o carro. O cansaço 
chega de uma vez só.

E arranjar patrocinadores? Tem sido fácil?

Tem sido difícil. Mas depois de termos conseguido o título, acredito 
que vai abrir mais portas. Temos de continuar a trabalhar e mostrar 
que somos rentáveis a alguns patrocinadores. 

http://bit.ly/3A3hDad
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TEXTO: JOANA MENESES • FOTOGRAFIAS: CLÁUDIA CRESPO

Depois d’“Os Operários”, “A Fraternidade” e “Romeu e Julieta”, Mi-
guel Moreira apresentou, em Guimarães, “Hamlet, L’Ange du Bi-
zarre”, uma peça “disruptiva e labiríntica”. À Mais Guimarães, falou 
da peça e de como surgiu a arte na sua vida, algo que o acompa-
nha desde sempre.

O que é que podemos esperar deste “Hamlet” e como é que foi feita 
esta adaptação?

É a partir de. Comecei numa companhia, O Bando, que já na altura 
não usava textos teatrais, era sempre a partir de textos não con-
vencionais. Acho que essa questão de criares a partir de alguma 
coisa… Os textos fazem sempre parte de todas as criações, e os 
livros. Há sempre livros, há sempre palavras, e nem sempre as pa-
lavras entram.

Desde “Os Operários”, acho que é um ciclo onde há palavras, mesmo 
n’“A Fraternidade” há no início um conjunto de palavras. Aconteceu, 
intuitivamente, achei que fazia sentido. No caso do Shakespeare, 
achei que, mais tarde ou mais cedo… Já me tinha confrontado como 
ator várias vezes… É um autor de cabeceira, no sentido labiríntico, 
de difícil compreensão, trágico muitas vezes, cómico. As coisas têm 
sempre uma amplitude desmedida. Podem ser muita coisas. Preci-
sas de tempo para te debruçar sobre aquilo – ou não –. É o teu livro 
de cabeceira e vais petiscando.

Um homem que caminha solitário, à procura de si e do seu encontro 
consigo mesmo e com o mundo, será sempre contemporâneo, direi 
eu, em qualquer época. Nunca neguei os clássicos. Tentei negar foi 
as estéticas de que tínhamos de fazer as coisas de uma determina-
da maneira ou as fugas utópicas para lugares desconhecidos. E aí é 
onde tenho estado ou tentado estar. 

Marca a irreverência?

Podes-me dizer tudo isso, mas não é pelo sentido irreverente, é pelo 
sentido de horizonte, ir num caminho que, realmente, pode ser tor-
mentoso no caminho do desconhecido. Atrai-me.

E o “Hamlet” é muito sobre a condição humana…

Não acho que seja só o “Hamlet”. Todo o Shakespeare é um tratado 
filosófico que pode ser de época, daquela época, mas que atravessa 
todas as épocas. Isso talvez é algo que me interessa. É interessante 
como matéria artística. E aqui não são só as palavras, é o uso do 
ferro, que oxida, gasta-se, fica marcado. Tu podes tentar que ele 
fique outra vez com a beleza que tu queres, passas uma lixa… Toda 
a cenografia desta peça tem uma ligação.

Compreender o mundo através dos materiais… Isso é novo. O baru-
lho, quando chocalham, quando a Ofélia começa a amar demais, se 
calhar. É uma peça inquieta. Ainda estou a descobri-la. Quando sai 
uma peça nova não consigo logo pensar “a peça é isto, isto e isto”.

Vai-se descobrindo à medida que vai estando em cena…

Sim, se calhar daqui a dez anos é que descubro. Vejo o vídeo e às 
vezes até tem coisas de outros autores, que nem te apercebeste, 
mas está lá. São inquietações que tu sentes, de alguma forma. Es-
tás fechado, numa bola de ferro, tentas sair mas és um fantasma, 
não és uma pessoa. Isso tem imensos significados.

Quantas pessoas temos em palco?

Cinco. Um elenco mais pequeno que “A Fraternidade”. Mas parece 

“FUI SEMPRE UM 
ESPECTADOR DA 
INCOMPREENSÃO”

ASSISTA AO VÍDEO

http://bit.ly/3Tosouk
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uma peça cheia. Não é uma peça vazia, não é minimal. Sou um an-
tipurista nisso. Não gosto de estética hospital, tudo purado. Não me 
identifico. Ando, talvez, não sei, por causa da idade, a questionar 
mais o fim.

Esta peça já foi apresentada em várias cidades. Como é que tem sido 
a reação do público?

Acho que ficam em silêncio. Não saem… Sai um ou dois.

Sair no fim ou a meio?

Em Torres Vedras comecei a falar com o público, porque me apete-
ceu, e houve uma pessoa ou duas que saíram logo. Acho isso muito 
interessante. “Depois disto tudo ainda tenho que o ouvir?”.

“Sempre vi a arte como um sítio de incompreensão”. A arte precisa de 
ser compreendida?

Não. Fui sempre um espectador da incompreensão. Sempre adorei 
ver coisas que não compreendia. “Fui ali e compreendi tudo”. Acho 
que as pessoas dizem isso como defesa. “Ah, não compreendi”, não 
quiseste entrar, não é não compreendeste. Claro que tu compreen-
deste. És adulta, não compreendes o quê? A gente pode é não en-
trar, pode não se identificar, pode não gostar, pode achar que tem 
má qualidade. Isso é outra coisa. Mas não entras porquê?

Mas a arte também essa função de questionar?

É só essa função. Passado 30 anos eu não estou preocupado se tu 
gostas ou não. Estou preocupado na linha e no caminho daquela 
obra. Como estou a fazer num teatro, normalmente, acho que vão 
aparecer pessoas. Sejam 10, 20, 200 ou 400. Estão lá. Não estou a 
pensar nisso. Às vezes as pessoas odeiam as peças d’O Útero. E eu 
acho bem. Como gosto muito que adorem. Não posso obrigar as 
pessoas a gostarem de uma coisa. Nunca estive aí nessa necessi-

dade de aprovação. Nem ninguém deve estar.

Estiveste sempre ligado à arte…

Os meus pais conheceram-se no teatro, a minha irmã foi muito ra-
pidamente bailarina da Gulbenkian. Sempre quis ser artista. Mas, se 
calhar, queria ser artista plástico e depois derivei. Nunca quis ser 
ator, mas ganhava muito dinheiro. Não tive isso de “quero ser um 
grande ator”, nem sei o que é isso. Há um desfasamento entre o que 
é que é ser um ator. Um ator é uma devoção. É como ser padre. Não 
vejo toda a gente a dizer que quer ser padre. Ator é uma devoção 
em que tu vais fazer um percurso interior profundo em comunhão 
com os outros.

Eu conseguia chegar mais aos outros como ator. Mas continuei a 
pintar e ainda hoje, quem cria os cenários com o Jorge Fonseca é o 
Jorge Rosado, que sou eu. 

E como é e qual a importância de trabalhar em família?

É muito grande para mim. Está interligado na minha vida. Quando 
criamos em conjunto, eu e a Maria, é um tormento. Mas o resulta-
do é um tormento muito bom. Há coisas que acontecem que são 
incríveis. 

Como é que vês o ensino artístico em Portugal?

A escola artística no teatro e na dança está completamente des-
fasada da realidade. Estão a formar… Se é essa a palavra, formar é 
para quê? Ou é um interesse intelectual, que acho ótimo, um pensa-
mento sobre determinada área. O que eu acho é que os professores 
raramente falam da amplitude das estéticas. Se calhar têm medo, 
não sei. Eu às vezes dou aulas, mas digo sempre que não sou pro-
fessor, digo umas palavras como artista. Para mim, basta que me 
amem em casa. Não estou obcecado que os alunos me amem. É 
como o público. 

“Quis que os Nicolinos entrassem. Tínhamos 
alguns vídeos, mas foram todos eliminados. 
Achamos que estavam a poluir. Sujar é bom, 
mas estavam a poluir. No outro dia pensei 
“está no programa e se de repente não 
aparece?”. Isso é curioso. São coisas que 
a gente pensou e não conseguiu. Achei que 
deviam estar ao vivo e deviam ser qualquer 
coisa entre o céu e o inferno, já que as 
Nicolinas são também uma festa religiosa e 
pagã. Cada vez mais pagã.”
Miguel Moreira
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Sempre que entramos em novembro, a minha vontade é de 
viajar ao interior das florestas. Consigo fazê-lo até na imagi-
nação. Guardo a memória de caminhos entre carvalhais, bé-
tulas, sobreiros… acredito sempre que as florestas equilibram 
a trapalhada dos dias em que vive o mundo. “O Homem que 
plantava árvores”, de Jean Giono é um conto alegórico francês 
de 1953, mas surpreendentemente atual. Tenho vindo a falar 
dele em muitos contextos porque nos revela a importância 
da persistência, da paciência, da gratuidade e ainda da con-
templação. Escapa-nos, por vezes, o valor de cada uma delas. 
Queremos frutos, frutos rápidos, desistimos na vertigem das 
respostas que não apreciamos. Parece que queremos sempre 
a recompensa daquilo que fazemos. Corremos tanto nesta 
vida que raros são os momentos que guardamos para a con-
templação. Acontece que “O homem que plantava árvores” é 
uma história inspirada em factos reais, sobre um homem que 
caminhava por longas extensões do sul de França após a 1.ª 
Guerra Mundial e semeava bolotas em zonas desflorestadas. A 
descrição do seu percurso é magnífica e sinto-me a caminhar 
com ele, emocionada com a ideia de que ele não irá ver os car-
valhais que está a semear. Para mim, isto é de um valor imen-
so: deixar-se ser parte da natureza; ser pela vida abundante, 
dissipando zonas desertificadas em nós e no mundo; semear 
para o Outro. 

Há uns dois meses atrás, ainda longe da vontade de caminhos, 
tal era o ar quente, conheci o escritor Rui Couceiro, pela mão de 
um amigo. Colocou-se a hipótese de se fazer a apresentação 
do livro “Baiôa sem data para morrer” em Guimarães. Um livro 
com menos de três meses. O primeiro livro do autor. O cansaço 
e o calor só me faziam pensar que não ia conseguir ler este livro 

atempadamente… tinha tanta coisa em lista de espera para fa-
zer! Nesse dia senti que não dei o devido valor ao escritor, mas o 
que é certo é que acabei por ler o livro e a apresentação fez-se 
com muito significado para mim. Também neste livro a viagem 
se faz com o narrador, mas agora pelo Alentejo, onde o nosso 
olhar para perante uma árvore ou um monte, e é entre bugan-
vílias e alecrins e casas caiadas que acompanhamos as perso-
nagens. Baiôa, que dá nome ao livro, faz-me lembrar o homem 
que plantava árvores. Reconstrói casas sem contrapartidas, em 
silêncio, numa tentativa de fazer regressar àquela povoação os 
descendentes dos antigos habitantes, assumindo que também 
não verá os frutos desta sua ação. Revela-se aqui também, uma 
vez mais, a importância da persistência, da paciência, da gratui-
dade, da contemplação. Aqui tem-se vontade de desconstruir o 
mundo da desenfreada utilização das redes sociais, classificada 
já como dependência digital, que nos consome tempo, nos faz 
estar sempre a ver o que aconteceu, nos faz esperar que o outro 
aprove o que se publica, gerando ansiedade, solidão e, no limite, 
depressão. Rui Couceiro traz-nos esta fragilidade humana, mas 
também a enorme força que temos, com uma escrita apetito-
sa, suculenta. Lemos sem querer parar. Recuamos a refrescar 
memória…procuramos tornar válida a primeira interpretação. 
Somos leitores inteiros e livres, num livro assim. 

Em ambos os livros, separados pelo tempo e unidos no essen-
cial, há uma labuta habitada pelo ritmo da natureza, que vem do 
mais íntimo desejo de transformação dos lugares que precisam 
de mãos que salvem o mundo do vazio. Dá-nos vontade de ser-
mos, com eles e como eles, fazedores de mundos outros. Mun-
dos belos. E este desejo é já mudança e portanto, caros todos, 
aqui ficam as Inadiáveis Leituras, neste novembro.

Sílvia Lemos
Rimas & Tabuadas

AS MÃOS QUE SALVAM O MUNDO
Inadiáveis Leituras

Procure estas Inadiáveis Leituras numa 
livraria perto de si

O Homem que plantava árvores , de Jean Giono
Marcador 

PVP 9,90€

Baiôa sem data para morrer, de Rui Couceiro
Porto Editora

PVP 19,90€
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TEXTO: VITOR JORGE OLIVEIRA • FOTOGRAFIAS: CLÁUDIA CRESPO E JOANA MENESES

Hélder Freitas, também conhecido por Hélder Vareta, é o convi-
dado da revista Mais Guimarães na edição de novembro. O vi-
maranense, de 37 anos, é internacional português pela seleção 
nacional de basquetebol em cadeira de rodas, numa história de 
vida marcada por um acidente, mas com sonhos cumpridos e 
outros ainda por cumprir. 

21 de agosto de 2008. Uma memória difícil de apagar?

Sim, difícil. Dá para digerir, mas ainda é difícil e marcante.

E há um ritual todos os anos nessa data, certo?

Sim. Acordar e tentar andar nesse dia.

Amante de motos de pista, de quatro rodas, de provas de bicicleta 
de downwill. O acidente acaba por ser num simples convívio de 
amigos e de bicicleta.

Certo. No dia 21 de agosto de 2008 andava de mota, mas, en-
tretanto, os meus colegas convidaram-me para um passeio de 
bicicleta. Fui a casa, pousei a mota, e num simples salto, neste 
caso uma lomba, caí mal. Era o meu dia. Bati com as costas numa 
árvore e fiquei paraplégico. A vida mudou a 100%. Abandonei as 
motos, as bicicletas e muitas outras coisas que adorava fazer. Me-
ti-me noutras coisas novas.

Como aparece o desporto na sua vida?

Através de uma maratona solidária, no Porto, organizada pela Bike 

Tour. Faltou um elemento com incapacidade para a prova de bi-
cicleta e convidaram-me para a corrida. Entretanto, alguém que 
está ligado ao desporto em cadeira de rodas, chamou-me para 
experimentar basquetebol no APD Paredes. Fui uma vez, fui duas, 
e gostei. Agora, não vivo sem isto.

Curiosamente, desportos com bola não eram a sua praia.

Nunca foram a minha praia. Nunca gostei de bola. Mesmo para ir 
ver era por favor. Nunca liguei muito.

No basquetebol, além de internacional, já participou em três cam-
peonatos europeus.

Ainda em Paredes fui chamado para ir à República Checa, em 
2016. Sempre quis seleção, antes de cadeira de rodas, mas era 
em desportos motorizados. Agora, isto é melhor que as motas. É o 
meu alívio. Tentei manter o meu lugar até hoje.

E qual é a melhor sensação?

Cantar o hino. Jogar é muito bom e interessante, mas cantar o hino 
da nossa seleção é demais. Só por aí já vale a pena os dias que 
fico fora de casa.

Começou a jogar em Paredes e agora joga em Braga. Jogar na sua 
cidade é complicado ou ainda tem esse objetivo?

Tenho, porque sou daquelas pessoas que só desisto quando mor-
rer ou quando parar. Enquanto tiver pulso para andar, eu vou an-

“O FUTEBOL TEM TUDO E 
NÓS NÃO TEMOS NADA”
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dar. E já digo pulsos porque não posso dizer pernas. Gostava que 
houvesse em Guimarães e estava disposto a deixar tudo e come-
çar tudo do princípio. Mas nunca seria do princípio, porque já tenho 
alguma experiência e curriculum. Gostava que houvesse desporto 
adaptado em Guimarães em que estivesse metido. Abandonava 
tudo. Gosto muito de estar onde estou, a APD Braga acolheu-me 
bem, fez tudo por mim e continua a fazer, mas a minha cidade é a 
minha cidade.

O que está a dificultar?

São os custos. Dizem que são os custos. É o Vitória, é o futebol. O 
futebol tem tudo e nós não temos nada, infelizmente. Poderíamos 
ter, porque conseguimos encher um pavilhão e representar Portu-
gal na mesma. Conseguimos fazer tudo o que um futebolista faz.

Mas há praticantes?

Há praticantes e neste momento até temos três atletas femininas, 
uma delas de Guimarães, a Sara Coutinho. Começou no ano pas-
sado e já começa a dar cartas. É outra das que diz que se houvesse 
em Guimarães, que vinha. Basta ir a um hospital ou a uma escola. 
Basta ter uma incapacidade que não se possa jogar basquetebol 
a pé. Basta isso. Se tiver um problema no joelho, ou nos pés, já é o 
suficiente para poder jogar. Há atletas.

É uma pessoa reconhecida, mas faltam alguns reconhecimentos?

Sim. Sou uma pessoa conhecida, mas não sou reconhecido. É a 
diferença. Na minha zona de conforto, toda a gente me conhece 
e reconhece. Mas eu queria mais e gostava de ter mais. Sou uma 
pessoa que faço pela cidade e gostava de andar com Guimarães 
ao peito. Não estou a dizer a nível de Vitória, não quer dizer que 
tenhamos de estar ligados ao Vitória, mas por qualquer clube de 
Guimarães. Como tenho orgulho de cantar o hino da cidade, tam-
bém tinha orgulho de gritar, em vez de dizer APD Braga, dizer Gui-
marães. É um dos objetivos que gostava que fosse a avante.

“SOU DAQUELAS 
PESSOAS QUE SÓ 
DESISTO QUANDO 
MORRER”

Nas redes sociais, verifiquei que ficou magoado com a Gala do 
Desporto.

Fiquei, porque a Câmara de Guimarães ajuda-me por eu jogar em 
Braga e chegou-se à Gala do Desporto e houve reconhecimento 
para o futebol, houve reconhecimento para a Guimagym, houve 
reconhecimento para aquilo e aqueloutro. E eu, que tinha acabado 
de chegar de um Europeu, ninguém me disse nada. Já faço isto 
há onze anos e parece que não, mas já é muito tempo, uma vida. 
Sempre quis cá em Guimarães, mas nunca foi possível. Só estou 
em Braga porque sou obrigado.

A cadeira que usa para jogar é especial. Em termos de custos, a 
Federação ajuda, há patrocínios ou é o Hélder que tem de suportar?

O clube ajuda e tenho patrocínios particulares, porque esta cadeira 
é minha. Concorri à Associação Salvador e fui premiado. Tive de 
dar uma percentagem. Para isso tenho os meus patrocínios, que 
se podem ver aqui nas rodas e agradeço por estarem presentes 
nestes anos todos. São eles que me apoiam e não a cidade de Gui-
marães. Esta cadeira custa 8.500 euros e não é fácil comprar. Mas 
não quer dizer que tenha de ser uma cadeira de 8.500 euros para 
começar o basquetebol em Guimarães. Há cadeiras mais baratas, 
há cadeiras usadas que podem ser fornecidas.

Muitos conhecem-no por Hélder Vareta. De onde surge o nome?

Através do meu pai. Antigamente existia o inspetor Vareta, que 
tinha uma gabardine até aos pés, tipo inspetor Gadget. Ele foi ao 
café e houve alguém que começou a chamar-lhe Vareta. E pronto, 
passou para o filho.

"Não me queixo por estar como estou, mas agradeço por estar 
vivo". É a grande mensagem de vida que quer passar para quem o 
segue ou conhece?

Não só para quem me conhece. É para todos que tenham tido uma 
infelicidade ou um problema. Um problema resolve-se. Só não te-
mos cura para a morte. O resto é para andar.

Trabalha, conduz, faz as lides da casa. Não há tempo para lamen-
tos?

Trabalho e trabalho muito. Trabalho numa oficina de carros, nes-
tas condições, na lavagem de carros. Fora isso, tenho um bisca-
te relacionado com carros. Sou muito ativo e faço tudo. Conduzo 
qualquer carro. Motas também já me sentei em cima delas. Não é 
aquela coisa de andar de mota outra vez. Não. Deu para matar o 
bichinho e dizer que já me sento numa mota outra vez. Quem 
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sabe, um dia, consiga andar melhor.

É uma pessoa realizada ou há sonhos para cumprir?

Agora que já realizei os que tinha para realizar, quero mais. Mas 
se não os realizar…. O sonho que tinha para realizar era casar com 
a mulher que estou. Fácil. Fácil não, foi difícil. Fácil, depois de es-
tar realizado. Ter uma filha. Mesmo com os problemas que tenho, 
consegui. Já tem sete aninhos e está tudo bem. A nível de casa, a 
casa também é minha. Não é a minha casa de sonho, mas é uma 
boa casa e é a casa que quis ter. Os sonhos que vierem por aí fora 
são extras. Talvez ter um carro melhor ou uma casa com piscina. 
Se não der para ter, não faz mal. Estou realizado. A nível pessoal, 
caso apareça a possibilidade de fazer uma cirurgia para isto ou 
aquilo, já não sei se estou disposto a passar por tudo novamente. 
De recuperação sinto-me realizado. Da vida, vou lutando um dia 
atrás de outro.

Diz que as suas sapatilhas não são a sua cadeira de rodas, mas 
sim a Selma, a sua esposa. Quer explicar?

Eu conheci-a com 14 anos e batalhei para namorar com ela até aos 
18. Foram quatro anos atrás de uma rapariga. Era aquilo que que-
ria e sempre fui uma pessoa de objetivos. Aos 18 anos começamos 
a namorar. Ao fim de cinco anos de namoro, ela esteve presen-
te na altura do acidente e nunca me abandonou. Antes de entrar 
para o bloco, disse-lhe que era nova, bonita e que tinha a vida toda 
pela frente. Como tinha noção do que me tinha acontecido, disse-
-lhe para seguir o caminho dela. A resposta que me deu foi: não 
te perguntei nada. A Selma é que me fez andar. Consigo andar de 
canadianas, com os braços, e é ela que é o meu amparo. Mas claro 
que também contei com a força dos meus amigos e familiares.
Passados cinco anos casei. Foi uma questão de organizar a vida, 
porque o trabalho que tinha não deu para continuar. No dia em 
que fiquei efetivo, pedi a Selma em casamento. No ano seguinte 
casei e no ano seguinte tive uma filha.
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E o nome da sua filha também tem uma história.

É mais uma história de vida. O meu melhor amigo e primo direito 
da minha esposa, faleceu num acidente de carro e chamava-se 
Ivo. Daí a minha filha chamar-se Iva, em homenagem. Teria sido o 
meu padrinho de casamento, mas não foi possível.

Na fase de ser pai, confidenciou-me que era obcecado pelo traba-
lho. O que mudou?

Ouvir a minha filha dizer que o pai nunca está em casa e pensar 
que o dinheiro comprava tudo. O dinheiro não vale nada. O dinhei-
ro ajuda. Gosto muito de trabalhar, mas já não troco a minha filha 
e a minha esposa por um serviço extra. Colocando a mão na cons-
ciência, eu lutei muito para ter esta vida. Não vou deixá-las sozi-
nhas em casa. As opções são elas. Se não há dinheiro hoje, ama-
nhã aparece. Quero é acordar. Acordando, tudo irá resolver-se.

E o regresso ao escutismo?

Foram 22 ou 23 anos seguidos. Entretanto, a minha filha já está e 
eu prometi que ia, até para a incentivar. Tenho ido aos poucos. Faz 
parte de mim também. Aprendi muito nos escuteiros e a minha 
infância toda foi lá. E, na altura do acidente, eles estiveram sempre 
presentes. Agora, estou a tentar conciliar o basquetebol, o traba-
lho, a vida de casa, e os escuteiros.

"Sonha, serás livre de espírito. Luta, serás livre da vida". Quer ex-
plicar aos nossos leitores?

É fácil. Se sonharmos, conseguimos ter o que queremos. Lutar, 
como eu tenho lutado, e digo isto porque estou há 14 anos nisto, 
posso dizer que sem lutar nunca tinha chegado onde cheguei. Se, 
com 37 anos, consegui fazer tudo o que me passou pela cabeça, 
foi porque lutei e sonhei.

As suas tatuagens também contam histórias. Quer revelar?

A data do acidente foi a primeira. Depois fiz um olho. Depois entrei 
para o basquetebol e estou a meter cesto dentro do olho, bota o 
olho a esta data. Depois tenho o 420. No segundo europeu que fui, 
na Bulgária, não tínhamos uma sala de reuniões, mas tínhamos 
um quarto. Perdemos o apuramento para a fase seguinte por um 
ponto, toda a gente falou, toda a gente chorou. E aquele número 
ficou gravado. Depois tenho eu e a minha filha, com a mão dela 
dada a mim, a dizer que nunca a vou abandonar. E tenho a do Ivo. 
É uma nota rasgada por ele. Tenho a nota guardada na carteira. 
Uma vez fomos comer e eu queria pagar a minha parte. Dei-lhe os 
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dez euros e, naquela de insistir um com o outro, a nota rasgou. Na 
parte que ficou para mim, ele escreveu Ivo, o nome do restaurante 
e a data. Na parte que ficou para ele, eu escrevi ao contrário. E tí-
nhamos de andar sempre com ela. Quem não a tivesse, tínhamos 
de pagar a multa de cinco euros. Aliás, no dia em que ele teve 
o acidente, eu encontrei a nota. Eu continuo a tê-la. Quando ele 
faleceu, decidi tatuar. Caso perca a nota, ela está sempre comigo.

Para terminar, o que faltou dizer ou gostaria de dizer?

Para lerem sobre isto e pesquisarem sobre o basquetebol ou sobre 
o desporto adaptado. E para me ajudar a criar cá em Guimarães. 
Estou disposto para o que for preciso.

“SEM LUTAR NUNCA 
TINHA CHEGADO 
ONDE CHEGUEI”
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TEXTO: JULIANA MACHADO • FOTOGRAFIAS: CLÁUDIA CRESPO E JOANA MENESES

“Para mim, andar de skate é tudo. É libertar-me, esquecer os pro-
blemas e, sobretudo, fazer o que gosto”. É desta forma que João 
Carvalho, mais conhecido na comunidade skater como Kiko, defi-
ne os momentos que passa sobre quatro rodas.

Praticante da modalidade há 12 anos, quase diariamente, afirma 
que a liberdade é aquilo que mais o cativa, a par da falta de regras 
e rotinas. “É muito individual, não há um compromisso, é só fazer 
porque gostamos”, explicou à Mais Guimarães, numa fria tarde de 
outono, acompanhado de cerca de uma dezena de colegas.

Durante os dias de semana, a afluência é menor. No entanto, aos 
fins de semana, quando não chove, o número triplica. Chegam a es-
tar reunidos cerca de 30 skaters, o que faz com que estejam “grande 
parte do dia parados à espera de vez”. 

“Houve muita malta que não conhecíamos que começou a prati-
car a modalidade. Acho isso uma coisa muito positiva em prol dos 
skaters. Há muita gente que não faz ideia que há um skate park em 
Guimarães e não dá para mostrar realmente o que é a modalidade”, 
acrescentou.

Além da falta de espaço, obstáculos e limpeza, os skaters apontam 
outras falhas ao skate park, inaugurado em agosto de 2018. Não há 
casas de banho próximas ao equipamento, nem bicas de água para 
que se possam hidratar. “Estivemos cerca de meio ano sem luz no 
parque e, quando chove, fica cheio de água e terra”, explicou.

Para Kiko, a modalidade pode representar uma carreira profissional, 
sendo esse um dos seus sonhos a concretizar. Para que isso acon-
teça, refere, “não depende só de mim e do skate, mas também de 
sair daqui”.

UNIÃO, PERSISTÊNCIA E AMIZADE: 
UMA VIDA SOBRE RODAS

“Neste parque não conseguimos progredir. O ideal seria ir para o 
estrangeiro ou outra cidade do país”, elencou o skater, que também 
treina frequentemente na cidade invicta.

Apesar de já ter marcado presença na Liga Pro, o único campeonato 
nacional de skate, diz ter feito uma pausa nos campeonatos, uma 
vez que estes representam uma grande despesa.

“O skate não é feito só de provas. Às vezes, vale mais um vídeo na 
internet para mostrar o que verdadeiramente estamos a fazer do 
que uma prova em que podemos não estar no nosso melhor dia. 
Neste momento, a internet é a melhor plataforma para qualquer 
skater ganhar visibilidade”, opinou ainda.

Aos mais jovens apela que “não desistam”. “O skate não é só o skate 
park de Guimarães. Sei que quem gostar mesmo não vai desistir”, 
finalizou.
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“HOUVE MUITA MALTA QUE NÃO 
CONHECÍAMOS QUE COMEÇOU A 
PRATICAR A MODALIDADE”
Kiko

“Há pessoas que me dou muito bem e que 
nunca teria conhecido se não fosse pelo 
skate”
Tiago Oliveira tem uma história diferente para contar. Apesar de ter 
tido um skate quando era mais novo, a verdade é que nunca lhe 
prestou grande atenção. O facto de nenhum dos seus amigos ter 
esse interesse também não ajudou a que embarcasse na aventura 
sozinho.

“Comecei a andar de skate há cerca de três ou quatro anos, tam-
bém por influência de um amigo que conheci na altura”, disse à Mais 
Guimarães.

A seu ver, toda a gente que começa a andar de skate rapidamente 
percebe que “é tudo muito progressivo” e que “ninguém nasce en-
sinado”.  “No início começa-se a vir para aqui e sente-se um bocado 
de vergonha, até porque há outros que já cá estão há muito tempo. 
Com o passar do tempo vamo-nos apercebendo que ninguém quer 
saber disso e todos nos damos muito bem. Isso é essencial”, garan-
tiu Tiago Oliveira.

Outra das características da comunidade skater vimaranense é que 
a rivalidade fica “à porta”. “Se alguém vier aqui fazer uma manobra 
que eu já estou a tentar fazer há um mês, eu fico muito feliz por ele”, 
referiu. Prestes a completar 23 anos, acrescenta que tem “pena de 
não ter começado mais cedo”.

Destacando a união e companheirismo entre o núcleo de skaters, 
garante que a modalidade lhe trouxe amizades para a vida. “Há pes-
soas que me dou muito bem e que nunca teria conhecido senão 
fosse pelo skate. Quando comecei, pelos meus 20 anos, pensava 

que nunca mais iria fazer amizade com miúdos. Alguns deles são 
dez anos mais novos que eu. Trocamos mensagens quase diaria-
mente e temos grandes amizades”, confessou.

E porque o skate é aventura, já foram em grupo explorar outras ci-
dades do país. São jovens e querem novos desafios, novos obstácu-
los, mas também mais oportunidades.

“Uns trabalham, outros estudam, e a organização nem sempre é 
fácil. Já fomos todos em tour e ficamos a dormir em acampamentos, 
mas também vamos treinar para as cidades vizinhas”.

Também Tiago Oliveira aponta algumas falhas ao skate park da sua 
cidade. “Acho que devia estar num sítio mais apelativo, até porque 
pode haver pais que não deixem os seus filhos vir para aqui à noite”, 
começa por dizer, explicando que, como nesta fase do ano se faz 
noite mais cedo, isso pode significar menos tempo de treino. Ainda 
assim, garante que sempre se sentiu seguro no local, uma vez que 
está na sua cidade e diz conhecer “todos os que cá param”.

O skater enaltece ainda a necessidade de um novo parque, uma vez 
que este tem “problemas estruturais que não são possíveis de re-
solver” e não há muitas oportunidades para se “ser criativo”. O novo 
equipamento poderia também servir para “distribuir os praticantes 
aos fins de semana, quando a afluência é maior”.

Praticando a modalidade por lazer e não com objetivo profissional, 
destaca que se inspira mais nos seus colegas skaters do que “nos 
grandes nomes nacionais e internacionais”.  “Vi-o a começar, a evo-
luir. Quando ele começou eu já sabia fazer algumas coisas. Hoje em 
dia, provavelmente, há manobras que ele já consegue fazer e eu 
não”, confessou, apontando para Francisco Tomás.

Confidenciou-nos que para conseguir a sua primeira manobra - um 
ollie – foram necessárias muitas horas de treino e algumas nódoas 
negras. E esse foi o mote para o seu apelo aos jovens praticantes: 
“Não desistam!”.
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“Já o conhecia da escola, mas foi aqui que 
criamos amizade”
Foi através de uma prenda de Natal dos seus pais, há quase dois 
anos, que Francisco Tomás descobriu a sua nova modalidade 
favorita. “Não diria um skate profissional, mas já era um skate 
bastante bom”, o que fez com que investisse um pouco mais de 
tempo na modalidade, que também já tinha sido praticada por 
outros membros da família.

“Os meus pais sempre me apoiaram em tudo o que eu faço. Trazem-
me aqui ao skate park várias vezes por semana, apesar de não 
morarmos muito perto”, adiantou.

Logo de seguida fala-nos de Ricardo que, assim que ouve o seu 
nome, se junta à conversa (de skate, claro!).

“Conheci-o por causa do skate. A verdade é que eu nem gostava 
dele. Já o conhecia da escola, mas foi aqui que criamos amizade”, 
contou, lembrando o skater Rodrigo Nunes, que faleceu em agosto 
deste ano. “Ele ajudava-nos muito aqui no parque e era sempre a 
nossa companhia”, acrescentou.

Também Ricardo confessou que não simpatizava muito com 

Francisco, mas desde há meio ano que se tornaram inseparáveis. 
“É a mesma coisa que se passava com o Rodrigo. Ele ajudava-nos 
em muitas coisas e, apesar de tudo, vai estar sempre connosco”, 
acrescentou.

“É um sonho ser profissional, mas sabemos que é complicado em 
Portugal.  Até o nosso melhor skater, o Gustavo Ribeiro, fica mais 
vezes lá fora do que cá, até porque é onde se realizam os melhores 
torneios”, exemplificou Francisco.

Salvaguardando que “ainda é muito cedo” porque só pratica a 
modalidade há dez meses, também Ricardo partilha do mesmo 
sonho.  Ambos anseiam pela primeira participação numa 
competição, mas, antes disso, ainda há muita evolução a ser feita.

“Eu tive uma evolução muito lenta. Demorei seis meses até aprender 
o meu primeiro truque, o que não é muito normal porque há quem 
o faça em apenas uma semana”, realçou, acrescentando que a 
persistência que a modalidade requere o vai ajudar em desafios 
futuros.

“Como em tudo na vida, as coisas não acontecem no imediato. 
É preciso ter paciência”. Classificando o skate como “uma arte”, é 
no skate park que ambos encontram um refúgio para “fugir dos 
problemas” e “refrescar a cabeça”. 
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“A meta a longo prazo passa pela 
criação de um novo skate park, mas 
ainda estamos numa fase de intenção”

Nelson Felgueiras, vereador do Desporto na Câmara 
Municipal de Guimarães, reconhece que houve um grande 
crescimento da comunidade skater em Guimarães.

“Quando o skate park nasceu, em Guimarães, foi para 
criar um público e isso, felizmente, tem vindo a acontecer. 
Naturalmente a exigência sobe”, revelou à Mais Guimarães, 
garantindo que tem estado em “constante diálogo com os 
skaters”.

O vereador admite ainda que “uma das questões que tem 
chegado mais frequentemente prende-se precisamente 
com a limpeza do espaço, sobretudo nesta época de outono, 
em que começa a haver muita folhagem”. Para o evitar, foi 
solicitado aos serviços urbanos de limpeza que fizessem 
uma passagem mais regular naquele espaço, de forma a que 
a limpeza “seja diária, ou, pelo menos, de dois em dois dias, 
no máximo”.

Relativamente à sugestão dada pelos atletas acerca da 
criação de uma infraestrutura onde possam armazenar 
alguns utensílios de limpeza, Nelson Felgueiras confirmou 
que “essa solução será criada” e que “se trata apenas de 
uma questão de tempo”.

A par disso, está ainda a ser equacionada a criação de um 
pequeno muro que evite a escoagem de água e terra cada 
vez que há chuvas mais intensas com regularidade. “Há 
situações que não controlamos, mas estamos prontos a 
resolver as situações que surjam”, assegurou.

Aquilo que os skaters realmente ambicionam é a criação 
de uma nova infraestrutura, desejo esse que também é 
partilhado pela Câmara Municipal.

Apesar de “a meta a longo prazo passar pela criação de um 
novo skate park, ainda estamos numa fase de intenção”, 
afirmou, acautelando que “não há projeto, não há local, nem 
verba alocada”.

O vereador enalteceu ainda a necessidade de, com as 
condições existentes, tentar trazer para Guimarães alguns 
eventos e torneios da modalidade, de forma a “fundamentar 
a necessidade de investimento num novo equipamento”. 
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Dr. Rui Vaz
Médico desportivo

Neste último outubro, realizou-se a Gala do Centenário de um 
clube ímpar do nosso panorama desportivo nacional, não fos-
se ele o meu. Previa-se uma gala que enaltecesse os feitos de 
todos quantos fizeram deste clube um símbolo da região. Seria 
humanamente impossível agradecer a todos e a todas que ele-
varam o símbolo nestes primeiros 100 anos de existência. Esta 
gala seria o momento ideal para parabenizar todos os campeões 
desde o Futebol até à Modalidade Amadora mais singela e humil-
de (sim, porque falar de Vitória Sport Clube é falar de um clube 
eclético e repleto de Modalidades Amadoras). Seria importante 
agradecer aos campeões nacionais de Voleibol Sénior Masculino, 
Polo Aquático Sénior Masculino, Futebol de Praia, Kickboxing (al-
guns campeões Mundiais e Europeus), Boxe, Atletismo (atletas 
Para-olímpicos), Natação, Judo, Basquetebol (conquista de Taça 
de Portugal), Ténis de Mesa, Hóquei Patins, entre outras que es-
palharam vitorianismo por essas estradas, campos, piscinas de 
Portugal.

Apela-se à união de forças, mas não aproveitamos a força que 
as Modalidades Amadoras têm no incremento de vitorianismo e 
associativismo do nosso clube. Perdemos uma grande oportu-
nidade para realmente prestarmos uma homenagem a todas as 
Modalidades Amadoras (não chega só no período eleitoral essas 
referências)!!

Mas saí da Gala com a perfeita noção que o nosso clube se resu-
me (em 100 anos) apenas a Futebol Profissional, porque também 
não foram evidenciados os êxitos do Futebol Formação do nosso 
clube que já foi Campeão Nacional por pelo menos 2 vezes (Juvenis 
e Juniores). 

A Gala resumiu-se a uma escolha acertada da apresentadora, 
perspicaz comunicadora e casada com um assumido vitoriano 
que abrilhantou o espetáculo. Em relação ao espetáculo musical, 

tenho a referir que foram escolhidos com muita assertividade e 
muita contextualização. Artistas com ADN Guimarães (não entra-
rei em discussão se é ADN Vitória ou ADN Guimarães).

Voltando ao conteúdo da Gala, acredito que, sendo ele pobre, po-
deria ter mais pontos de interesse do que somente o 11 do Cente-
nário (apenas dos últimos 43 anos!). Foram homenageados ídolos 
de criança que tive o prazer de conversar (os nossos saudosos 
Paulinho Cascavel e NDinga). 

Outro ponto de interesse seriam os discursos institucionais dos 
vários atores que governam e governaram os destinos do nos-
so eclético clube. Discurso, quanto à forma e quanto ao conteúdo 
muito pobre e desprovido de preparação que este momento ímpar 
do nosso clube necessitava. Perdemos a oportunidade de sermos 
Mais completos e Mais altruístas por quem liderou os destinos do 
nosso clube nos primeiros 100 anos de vida (mereciam uma ho-
menagem pelo arrojo de terem liderado um clube ímpar).

Findo o capítulo Gala do Centenário do Futebol, ficam algumas 
ideias/ interrogações em relação ao que podemos fazer nestes 
próximos 100 anos (porque já não dá para apagar o que foi feito 
nos primeiros 100 anos, nem mesmo o que não foi homenageado 
na Gala do Centenário). Pelos corredores da aristocracia vimara-
nense discute-se uma possível mudança de nome do clube, so-
correndo-se de opiniões e ideias vagas em relação a este assunto. 

Mas o que de facto precisamos é de um clube (eclético) Mais unido 
e forte.

Teremos que perceber o contexto e projetar o clube para as próxi-
mas décadas que serão de tamanha exigência.

Continuarei a ser Só Vitoria, Vitória até morrer…

GALA DO CENTENÁRIO 
DO VITÓRIA SPORT CLUBE

Artigo de opinião

http://bit.ly/3E2SEFc
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Abrir o concerto dos Black Eyed Peas foi, talvez, o momento alto 
da sua carreira. Em 2007, lançou “Vem Cá” e “Lady, deixa-te levar”. 
TT marcou uma geração que, ainda hoje, sabe as suas músicas 
de trás para a frente. O que a chamada geração Morangos com 
Açúcar não esperava era este regresso de Tiago Teixeira, pioneiro 
no R&B em Portugal, que acordou 2022 com dois novos singles 
“Intuição” e “Abraça”.

O que é que significam 15 anos de carreira?

Sou um sortudo. Significam que, de alguma forma, fiz as coisas bem 
feitas. Se calhar, bem feitas, não é melhor expressão. Consegui che-
gar às pessoas de uma forma genuína.
Comecei a fazer música e nem sabia o que era a indústria da músi-
ca, não sabia que se podia viver da música. Basicamente, passava 
para o papel e para áudio histórias que tinha na minha cabeça. As 
pessoas ligaram-se a elas e ficaram. 

Ao escreveres sobre a “Lady, deixa-te levar”, no Instagram, disseste 
que eras o “gajo mais feliz do mundo”. És o gajo mais feliz do mundo?

Sou, sem dúvida alguma. Sou muito grato por fazer aquilo que eu 
gosto e estar durante 15 anos, que são muitas vidas. Tenho um res-
peito enorme pelo que se passa no mundo ao longo dos anos. Sou 
muito atento e muito sensível ao que se passa no mundo. Poder 
viver da música e fazer aquilo que eu gosto é um privilégio tão gran-
de que nunca vou conseguir agradecer o suficiente ao público, à 
indústria, às rádios…

O público ainda te recebe da mesma maneira que te recebia?

Igual. Acho que cheguei ao público como um amigo e não como 
uma pessoa que entende da indústria e que percebeu as lacunas e 
quer entrar porque está na moda. Cheguei numa altura em que fiz 
porque curtia fazer e não sabia o retorno. Acho que foi isso que me 
ligou às pessoas, identificarem-se com a simplicidade e com o que 
eu fazia.

15 ANOS DEPOIS, 
“DÁ-ME O TEU MUNDO OUTRA VEZ”

A “Vem Cá” continua a ser o verdadeiro tema do amor e dos namora-
dos eternos?

Sim! Já tive a sorte de presenciar casamentos, namoros, bebés, pes-
soas que tatuaram parte da música… Não sei como mas foi uma 
música que ficou com as pessoas.

Neste concerto havia muitos telemóveis que diziam “TT, traz de volta 
os Morangos com Açúcar”. Sentes que marcaste uma geração?

Tive sorte de, quando me lancei, haver essa novela que dava a co-
nhecer aquilo que se fazia em Portugal e não havia muitos tabus. 
Era um bocadinho rebelde no que tocava a mostrar coisas novas. 
Os Morangos deram-me visibilidade.

Lançaste recentemente duas novas músicas e estás a voltar aos pal-
cos. Estamos a presenciar um regresso em grande do TT?

Estes dois últimos singles refletem aquilo que partilhei contigo há 
bocado: estar grato de conseguir e estar há tanto tempo a fazer 
música. A “Intuição” diz isso mesmo: “por mais que eu não entenda/
sigo a minha intuição/não me foco no problema/visualizo a solu-
ção”. Durante 15 anos há muitos altos e baixos e foi aí que aprendi a 
resolver-me, a ter paciência, a dar tempo ao tempo, acreditar, visua-
lizar o que eu queria. O “Abraça” foi a continuação: “acredita e vai/
abraça o que aí vem/se te prende sai/escolhe o que te faz bem”. É 
mesmo isto. Todo este processo, sem querer, fez-me escrever como 
se eu estivesse a falar comigo mesmo. Estou-me a aconselhar a 
mim mesmo. É um caminho que eu quero seguir, dizer às pessoas 
para se protegerem, para acreditarem em si, para terem cuidado 
com o planeta, terem compaixão com o próximo. Não perdendo o 
que fiz até agora, que são temas mais de amor, quero conseguir 
trazer mensagens que considero extremamente importantes.
Por acaso o próximo single é uma história de amor, como já ha-
bituei. Percebi que, infelizmente, as pessoas não querem ouvir fa-
lar do que realmente está a acontecer. As pessoas preferem virar 
a cara. Estivemos aqui num momento fantástico e, enquanto isso, 
milhares de pessoas estão a morrer à fome ou em guerra. Quero 
muito tocar nesses assuntos. Tenho dois filhos e quero que tenham 
compaixão, se te virem triste perguntarem-te porquê. Mas cada vez 
mais reparo que o público não quer ouvir estas mensagens assim 
tão diretas. É pena, mas tenho de me adaptar ao mercado. 

TT é de Tiago Teixeira ou de todo o terreno?

Também é de todo o terreno [risos].
TT foi porque, como fui pioneiro do R&B e tudo o que eu ouvia de 
lá de fora tinha nomes espetaculares, achei que não fazia sentido 
Tiago Teixeira.

ASSISTA AO VÍDEO

http://bit.ly/3hvR8Uk
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MÚSICO 
PORTUENSE 
PROVOU QUE 
‘TAMOS NA 
FESTA
Do Porto, surgiu no radar da música em 2020 com o hit “‘Tou na 
Festa”. Chama-se Joint One e “Sangue Azul” é o seu primeiro proje-
to em formato de EP. Inspira-se na sua própria vida e das pessoas 
que o rodeiam e garante que ouvi-lo é conhecê-lo.

Como é que a música chegou à tua vida?

A música chegou à minha vida quando tinha mais ou menos 13 ou 14 
anos. Eu queria ouvir rap. A minha irmã tem boa cultura de música e 
quando ouvi rap pela primeira vez pensei “queria bué fazer isto”. Co-
mecei a fazer as minhas letrinhas e hoje estou no lugar que estou. 
Foi tudo uma caminhada. 

Um dos teus maiores hits é a “‘Tou na Festa”. Lançaste-a e, logo de-
pois, veio a pandemia. Como é que foi lidar com isso?

Foi um bocado complicado porque eu queria dar concertos. Estava 
com uma vontade muito grande de fazer isso e não foi possível dar 
assim tantos. Ainda assim, foi bom na mesma e fico feliz pelo resul-
tado que o som teve no final.

Este ano lançaste “Sangue Azul”. O que é que podemos esperar no 
futuro?

Podem esperar mais coisas minhas, experimentais, dentro do mes-
mo registo de west coast, que é aquilo que eu faço melhor. Ainda 

estamos a estudar bem isso, mas é dentro do mesmo estilo. 

Sentes que ainda há algum estereótipo com o teu estilo musical?

Há, claramente. Sinto mesmo que existe.

Como é que se lida com isso?

Ignorando completamente e indo contra a maré. Estamos juntos!

Sendo tu do Porto, sentes que, efetivamente, o público do norte é mais 
forte? Ou é apenas um mito?

É um público mais forte. Sinto-me em casa desde que cheguei aqui. 
A todo o lado que vou, sinto-me em casa.

Apesar de ainda não teres muito tempo, devido à pandemia, sentes 
que já és bem recebido?

Muito mesmo. Aliás, completamente fora do normal e daquilo que 
eu estava à espera. É sempre uma surpresa. 

Dizes que a tua música relata a tua vida sem filtros. Como é que é 
expor a tua vida?

É tranquilo. Para bastantes ouvidos, para bastantes olhos, mas é 
tranquilo fazer isso porque eu sou bastante genuíno. Digo aquilo 
que me apetece.

TEXTO: JOANA MENESES • FOTOGRAFIAS: CLÁUDIA CRESPO

ASSISTA AO VÍDEO

http://bit.ly/3fRpWif
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“O PROBLEMA NÃO ESTÁ NO QUE EU CANTO, 
ESTÁ NO QUE VOCÊS OUVEM”
Foi no Montijo que Rosinha cresceu. Uma cidade que lhe trouxe 
o acesso aos ranchos folclóricos e aos bailes da aldeia e onde há 
o hábito de bailaricos de acordeão ou teclado. Tirou um curso de 
música em Lisboa, mas não foi para o Conservatório, “porque o 
acordeão era considerado um instrumento tradicional e não era 
lecionado”. 

Como é que começas mais a sério na música?

Andei a estudar música, a minha professora era acordeonista da 
Orquestra do Calvário, em Londres, e queria que eu seguisse músi-
ca clássica. Andei seis anos a aprender música clássica em Lisboa. 
Mas o que eu queria mesmo era fazer bailes e ganhar dinheiro com 
aquilo que sabia. Ia para casa e, em vez de estudar o que a minha 
professora mandava estudar, estudava as outras músicas. 
Aos 18 anos fiz o meu primeiro baile, dia 24 de dezembro. Isso foi a 
única coisa, na música, que eu desejei, fazer o meu primeiro baile. 
Fiz durante 17 anos, carregava as colunas, montava a aparelhagem, 
fazia o som… Cheguei a fazer oito horas seguidas de baile.
O acordeão e a concertina eram considerados, há muitos anos, ins-
trumentos menores. Na fase de transição, das pessoas até come-
çarem a achar piada, começaram a convidar-me para gravar, para 
ir ao estrangeiro… Entretanto o meu produtor convidou-me para 
gravar um disco, mas eu detesto estar em estúdio. Gosto é disto, 
de estar com as pessoas mesmo que me engane. Porque é que 
eu aceitei gravar? Os meus pais eram quem me ajudava a montar, 
descarregar, ficavam a noite toda à espera que acabasse… O meu 
pai estava a ficar muito doente e eu estava a sobrecarregar muito 
a minha mãe. Depois o Páquito voltou-me a convidar para três ou 
quatro projetos e disse que era a solo. Explicou-me e eu pensei “se 
correr bem, tudo bem, se não correr bem, tudo bem na mesma”.

E as músicas e as letras vêm de onde?

Já nos bailes tocava covers e nos refrões dava sempre a volta àquilo 
para ter um bocado mais de graça. Sempre contei muitas anedotas, 
metia-me com toda a gente – não conhecia as pessoas, mas éra-

TEXTO: JOANA MENESES • FOTOGRAFIAS: CLÁUDIA CRESPO
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mos uma grande família naquele dia –. O Páquito conhece-me des-
de sempre e achou que eu tinha algum à vontade para conseguir 
estar em palco e cantar este género de música. Sinceramente, não 
me faz diferença nenhuma.
Todos os anos gravo um disco e quando recebo as músicas, que são 
ele que escreve, digo muitas vezes “não pode ser, isto não é para 
mim, é muito soft”. Já aconteceu, menos vezes, mas já aconteceu, 
dizer “menos, quem vai dar o corpinho ao manifesto sou eu, menos”. 
Mas não tenho qualquer problema. Porque o problema não está no 
que eu canto, está no que vocês ouvem. 

Sentes que és acarinhada pelo público em qualquer lado?

Normalmente sim. Até hoje sim, pelo menos [risos]. Tenho uma 
divisão em casa que não imaginam o que tenho lá dentro. Desde 
telhões com dedicatórias, a pares de cornos, bananas de peluche, 
galos de Barcelos, colheres de pau – tenho quase 300! –, pacotes, 
cartolinas… Tenho muitos milhares de coisas.
Isto é o meu trabalho, sem dúvida. Vivo do dinheiro que ganho do 
meu trabalho. Mas o dinheiro eu gasto. O carinho que recebo fica 
sempre comigo.

Nunca sentiste nenhum tipo de preconceito?

Sim, claro que sim! A gente ri e continua a fazer o que tem de fazer. 
Fui a primeira mulher a dar a cara a cantar este género de música. 
Obviamente que as pessoas, não diria que não estavam prepara-
das, mas não estavam à espera que aparecesse uma maluca a can-
tar estas coisas.
Lembro-me, no início, de estar a cantar o pacote. As primeiras qua-
tro ou cinco filas eram só idosos, com a sua bengalinha e havia uma 
senhora que tinha um saquinho de pano. Eu estava a cantar “eu 
levo no pacote” e a senhora a dizer “que é que ela está a dizer? Não 
acredito que a mulher tem coragem”. Acabei a música e obviamente 
fui àquela senhora perguntar se não levava no pacote e a senhora 
a tapar a cara. Expliquei-lhe que levo no pacote, porque sou contra 
o saco plástico e disse-lhe “a senhora é pior que eu. Além de levar 
no saco de pano, está agarrada ao pau” [risos]. No final, foi tirar uma 
fotografia comigo.

Também acontece muito isso de dizerem que não gostam e, afinal, 
são fãs?

O meu sobrinho passava férias comigo, ouvia as músicas e canta-
va. Quando era pequeno, os pais deles foram chamados à escola… 
Começou a fazer as festinhas de anos com os amigos e os amigos 
começavam a dizer que a Rosinha era feia, que não era boa… O 
meu sobrinho dizia que igual à tia só a Shakira [risos]. Entretanto, 
passado três anitos, liga-me, tinha vindo de uma festinha de anos. 
“Tia, não sabes o que aconteceu. Sabes aquele meu amigo? Fui à 
casa dele e precisei de ir à casa de banho. Sabes o que encontrei? 
Dois discos teus! E ele diz que não prestas, não sabes cantar e que 
não és bonita!”.
Eu própria não ouço a minha música todos os dias. Mas se for para 
uma brincadeira eu ponho uma música minha, se for para brincar 
com alguém vou buscar um refrão meu. Obviamente, as coisas têm 
de se pôr no seu contexto. Não me levanto amanhã e ouvir Rosi-
nha. Duvido que alguém faça isso. Vivo muito bem no meu galho. 
Sou popular, acordeonista, canto música brejeira, divirto-me imenso 
com aquilo que faço, canto nos coretos, na roulotte, no palco,… Sou 
esse tipo. Não sou de fazer grandes concertos em grandes salas. O 
meu público é o pessoal da rua, do arraial, do bailarico. E eu sinto-
-me tão bem assim!

Tiveste a oportunidade de estar com os utentes do lar de São Fran-
cisco…  

Se eu não trabalhasse na música, gostava de trabalhar com idosos 
ou com animais. Ter estado com os idosos trouxe-me mais alegria 
do que aquela que vocês possam pensar. Admiro mesmo! E têm 
tanta coisa para ensinar. Nós é que achamos que já sabemos e já 
vimos tudo. 
Vocês ainda estão longe, mas eu não estou assim tão longe da-
queles senhores. Só visto saias mais curtas [risos]. Com a idade, 
começamos a perceber que chegamos lá num instante. Mas eu 
sempre gostei de pessoas mais velhas. Cedo apercebi-me que se 
uma criança cai há dez pessoas para ajudar a criança – e é preciso 
e são de louvar! –. Se um idoso cair há de haver uma e leva o seu 
tempo a chegar ali. Amo crianças, não está em questão, mas acho 
que são mais protegidas – não podemos ver muitas notícias para 
não mudarmos de opinião –. Num contexto dito normal, acho que 
– e há pessoas maravilhosas a cuidar de pessoas idosas –, há uma 
chamada de atenção menor para as pessoas idosas.
Há um ditado que eu gosto muito de usar. As pessoas, quando 
olham para ti, só veem o vinho que tu bebeste, não os tombos que 
deste. Estás ali com o teu sorriso e as pessoas pensam “está feliz, 
não faz nada, não anda cansado”. E tu possivelmente não dormiste 
porque estiveste a cuidar de alguém que se calhar até teve proble-
mas de saúde durante a noite e tu nem dormiste. Mas tinhas um 
compromisso e estás ali, com o teu melhor sorriso. 
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“EU QUERIA RESPIRAR E VOCÊS 
CONTINUAVAM A ABRAÇAR-ME”

Adora música desde que se lembra e, aos 11 anos, Bispo fez a sua 
primeira canção. Mas “aquilo era uma brincadeira”. Quando os 
concertos começaram, em 2013, houve um que “teve 230 pessoas 
a pagar e 270 pessoas no fim”. Aquilo foi, diz, “maravilhoso”. Talvez 
esse momento, ter ali as pessoas - muitas que o viram crescer – 
fez com que sonhasse com mais e pensasse que um dia ia estar 
num palco muito maior.

Qual é a diferença de tocar e preparar um concerto para, por exemplo, 
um festival, e para um evento como este, uma receção ao caloiro?

A diferença, inicialmente, é grande, porque, inicialmente, preparou-
-se um concerto para o Sudoeste, mas o final, o desfecho, é que 
esse concerto acaba por ser para o Sudoeste, acaba por ser aqui 
para o Multiusos de Guimarães, acaba por ser para um festival que 
vai haver amanhã. Preparamos uma cena que gostamos tanto – 
adorei. Já não quero fazer sem banda, por exemplo. Houve ali uma 
altura no covid que estava a pensar “vou fazer sem banda”, por-
que já não me estava a lembrar de como é que era e nunca tinha 
experimentado o que tínhamos treinado. Ensaiamos com o álbum 
“Mais Antigo”, e nunca tinha provado isso. Ao preparar o festival, por 
exemplo, do Sudoeste, preparamos de uma forma que ficou tão fixe 
que queremos utilizar isso em todo o lado. Agora preparei-me para 
este concerto melhor do que me preparei para o Sudoeste. Acredi-
tes ou não, preparei-me. Fiz um estágio como se fosse um jogador 
de futebol, em que no dia anterior faço x e faço y, no próprio dia 
descansei e fiz desporto. E acho que deu mais do que certo.

Como foi regressar ao Multiusos quatro anos depois?

Estive aqui em 2018 e estive aqui hoje. Fui muito bem recebido em 
2018, mas senti que foi do oito ao 80. Senti uma diferença abismal 
do abraço de há quatro anos para o abraço de hoje. Eu queria res-
pirar e vocês continuavam a abraçar-me e eu tipo “deixei-me só 
respirar uma beca” e vocês continuavam a apertar. E isso foi top, 

TEXTO: JOANA MENESES • FOTOGRAFIAS: CLÁUDIA CRESPO

ASSISTA AO VÍDEO

http://bit.ly/3DWeo5n
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gratificante, mesmo. Adorei. Estou curioso para o que vai acontecer 
daqui a dois anos, ou daqui a quatro anos.
 
Porque é que entraste pelo público?

Para sentir o vosso calor.
Eu no Sudoeste não fiz isso. Preparei Guimarães diferente do que 
preparei o Sudoeste. Já aprendi, já vivi isso tudo. Primeiro, para sen-
tir o vosso calor, sabia que a casa estava esgotada, podia não estar 
ao barrote na hora que eu fosse atuar, mas estava… Fui ali mesmo 
“com licença, estou aqui”. 
Aqui, no norte, o people é muito caloroso. Felizmente, eu estou a 
sentir isso de norte a sul, mas sinto que vocês recebem bué bem 
as pessoas e não têm problemas em demonstrar quando gostam. 
No entanto, reforço que estou a sentir esse abraço de norte a sul, e 
ilhas também!

Ouvir Bispo é conhecer-te, acho eu. Em que é que te inspiras?

Na vida, no que vou vivendo e no que vai acontecendo comigo e 
com quem está à minha volta. Mas principalmente comigo, com as 
minhas emoções, os meus sentimentos.

E sentes que acabas por inspirar também as outras pessoas?

É bom ver isso. É bom ver que o que nós fazemos inspira as outras 
pessoas. E sim, sinto cada vez mais isso.
O Sam The Kid foi uma pessoa que mudou a minha vida, foi um ami-
go sem me conhecer, eu ouvia as músicas dele. Se isso acontecer 
comigo, significa que as músicas são boas. E se olharem para mim 
com a admiração que eu olho para ele, significa que caminhei bem.

Quais é que são os pormenores que realmente fazem a diferença?

Acreditares em ti.

Disseste uma vez que os números são um bom barómetro, mas que 
não significam que um artista seja necessariamente bom. Escreves 
mais para te satisfazer a ti próprio ou para satisfazer o público?

Para me satisfazer a mim próprio, 100%.

Que é que podemos esperar de ti no futuro?

Mais e melhor. Sempre não sei, agora. Mais e melhor.

“É BOM VER QUE O QUE NÓS 
FAZEMOS INSPIRA AS OUTRAS 
PESSOAS”
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FUTEBOL À LUPA

O CAMINHO MAIS RÁPIDO NEM 
SEMPRE É O MELHOR CAMINHO!
TEXTO: VASCO ANDRÉ RODRIGUES • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

A QATAR SPORTS INVESTMENT ENTRA EM PORTUGAL

Causou surpresa nos últimos dias a aquisição pela Qatar Sports 
Investment – a sociedade qatari que controla o Paris Saint-Germin,- 
à Olivedesportos da participação que esta detinha no SC Braga de 
21,67%, devendo o negócio ser finalizado nos próximos meses.

Esta sociedade é actualmente famosa por, para além ser proprietária 
do clube gaulês, também ter criado o circuito profissional de padel, 
denominado de Premier Padel, juntamente com outros investimentos 
em outras áreas do desporto.

Refira-se que sob a liderança da QSI, o Paris Saint-Germain cresceu 
de uma equipa avaliada em 70 milhões de euros para uma empresa 
global multimilionária, com equipas profissionais de futebol 
masculino, feminino e juvenis de topo, bem como no andebol, no judo 
e nos desportos electrónicos.

Reproduzamos as afirmações de Nasser Al-Khelaifi, Presidente da 
Qatar Sports Investments, que à data do anúncio da aquisição afirmou 
que: “A Qatar Sports Investments orgulha-se de investir nas principais 
empresas e marcas desportivas em todo o mundo, permitindo-lhes 
atingir todo o seu potencial. Portugal é um país que vive o futebol, 
com adeptos apaixonados e um dos melhores sistemas de formação 
do mundo.”.

Antonio Salvador, presidente do Sporting Braga, disse: “O SC Braga 
tem o prazer de receber o Qatar Sports Investments como investidor 
no nosso clube. Acreditamos que este é o accionista certo para 
acelerar o nosso crescimento e expansão, ajudando-nos a realizar 
o nosso extraordinário potencial. A experiência dos Investimentos 
Desportivos do Qatar trará um enorme valor e ajudar-nos-á a 
concretizar os nossos ambiciosos planos. É um grande dia para o 
nosso clube, para os nossos adeptos e para a nossa cidade, pois 
aguardamos com expectativa muitos sucessos futuros para SC 
Braga”.

APESAR DO DINHEIRO...CONTESTAÇÃO!

Porém, esta expectativa do investidor milionário não foi recebida 
com a alegria esperada por muitos dos adeptos do clube vizinho. 

Na verdade, quase de imediato, no desafio que opôs a equipa aos 
belgas do Union Saint-Gilloise, todos puderam assistir à exibição de 
uma tarja com os dizeres “Esclavagistas Qataris não são benvindos.”

Tal pensamento seguia na esteira de algo que tem ocorrido nos 
últimos tempos com diversos países a manifestarem-se contra o 
que sucedeu no Qatar durante a construção nos estádios e demais 
infra-estruturas que acolherão o Campeonato do Mundo em que os 
trabalhadores foram tratados abaixo do limiar da dignidade humana.

Por isso, depois de selecções como a Noruega ou a Alemanha terem 
entrado em campo durante a fase de qualificação para a prova 
com camisolas a repudiar o sucedido, a selecção dinamarquesa, 
através do seu patrocinador, a Hummel, anunciou que concebeu 
três camisolas especiais para a Dinamarca antes do Campeonato do 
Mundo no Qatar, em que não são visíveis os símbolos da federação 
nem do fornecedor de equipamentos. A Hummel  comentou, assim, 
a sua decisão : “Não queremos ser visíveis durante um torneio que 
custou a vida de milhares de pessoas. Apoiamos a equipa nacional 
dinamarquesa, mas não apoiamos o Qatar como país anfitrião. 
Acreditamos que o desporto deve unir as pessoas”.

A terceira camisola, negra total, assume um significado adicional: 
“Negro é a cor do luto. O nosso apoio à selecção nacional não 
deve ser confundido com o apoio ao torneio: queremos fazer uma 
declaração sobre a história das violações dos direitos humanos no 
Qatar e o tratamento dos trabalhadores migrantes que construíram 
os estádios do Campeonato do Mundo”.

AFINAL, QUEM É A QATAR SPORTS INVESTMENT?

Importará, agora, perceber quem é a Qatar Sports Investment e 
como entrou no mundo do futebol. Com efeito, depois do país 
ter apostado na realização de diversos eventos desportivos e de 
ter, inclusivamente, criado uma academia de futebol para formar 
jogadores de talento, a Aspire Academy, que posteriormente seriam 
colocados no futebol europeu nos belgas do Eupen e nos espanhóis 
da Cultural Leonesa, foi fundada a Qatar Sports Investment, para a 
qual foi nomeado como máximo dirigente Nasser Al-Khelaifi, actual 
presidente do Paris Saint-Germain. Este tinha sido um antigo tenista 
profissional, cujo máximo ranking ATP obtido foi o lugar 995º, depois 
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de terminar a sua carreira desportiva já houvera sido CEO da Al 
Jazeera Sport, o principal canal desportivo do Golfo Pérsico.

Seria nomeado, posteriormente, presidente da QSI, sendo anunciado 
a 30 de Junho de 2011, presidente do Paris Saint-Germain, depois da 
referida sociedade ter adquirido 70% das acções do clube à Colony 
Capital, o fundo de investimento norte-americano que detinha a 
equipa, sendo que um ano depois o remanescente das acções foram 
adquiridas.

A partir daí começou o grande investimento na equipa parisiense, 
que, desde sempre, pareceu colidir com as regras preconizadas pelo 
fair-play financeiro, contornadas pelos patrocínios provenientes do 
Qatar de diversas entidades como o Qatar National Bank, ao com o 
Qatar Tourism Authority (QTA) que injectou no emblema das Cidades 
Luzes 1075 milhões de euros com o objectivo de, através do papel de 
reconhecimento internacional que o PSG deveria desempenhar, levar 
o nome da QTA longe. Tão longe que foi escrito que para competir 
ao máximo nível e para contratar os melhores jogadores do mundo, 
o PSG poderia gastar 110% a mais do que as suas próprias receitas, 
numa operação que o clube, para se justificar, denominou de nation 
branding, ou seja promoção de um país como se de uma marca se 
tratasse.

ALGO QUE ATENTA CONTRA A ESSÊNCIA DO FUTEBOL?

Porém, tal irá contra os princípios basilares do futebol. Algo que, 
aquando do negócio que aqui mencionamos e que é relacionado 
com o principal rival do Vitória, mereceu o aplauso do Secretário de 
Estado do Desporto, João Paulo Correia, que não teve pejo em afirmar 
tratar-se de um “investimento que demonstra a atratividade do 
futebol nacional, esperando que seja cada vez mais competitivo no 
futebol internacional. É esse o objetivo para o qual concorre a revisão 
do regime jurídico das sociedades desportivos, ou seja, para que o 
nosso mercado seja cada vez melhor para os investidores. Isso vai 
aumentar a nossa competitividade no plano europeu e internacional."

Confessamos que tais palavras causaram-nas profunda estupefacção.

Na verdade, no momento em que todos defendem a auto-
sustentabilidade das SAD, o governante elogia a (hipotética!) 
dependência de capitais externos.

Num momento em que campeonatos como a Premier League 
restringem a entrada de investidores externos criando-lhes inúmeras 
dificuldades, como sucedeu na compra do Newcastle pelo Fundo 
Soberano Saudita, em Portugal estendem-se passadeiras vermelhas 
e cria-se legislação favorável a isso.

Num momento em que todos os investimentos qataris são 
questionados, em que pelo mundo faz-se inúmeras campanhas de 
sensibilização para o restringir (inclusivamente, adeptos do SC Braga 
irão na próxima Quinta-feira manifestar-se contra o Mundial no país 
oriental), aqui aplaude-se a interacção com os capitais provenientes 
do referido país.

Por essa razão temos muitas dúvidas que este deva ser o caminho 
a seguir.

VITÓRIA – CAMINHO A SEGUIR?

O Vitória procedeu ao caminho inverso. Optou por ser accionista 
maioritário da sua sociedade desportiva e, actualmente, segundo 
as palavras do seu presidente António Miguel Cardoso procura um 
investidor minoritário que possa ser parceiro do clube, alavancando-o. 
Mas, jamais, sem colocar em causa a sua identidade, os seus valores, 
os seus princípios e, acima de tudo, os seus princípios.

Preferindo competir com os meios à sua disposição, sem recorrer 
a situações de doping financeiro que possam subverter a lealdade 
das competições... e tendo sempre presente que, mesmo recorrendo 
ao dinheiro do Qatar, o Paris Saint-Germain, para além de jamais 
ter conquistado a ambicionada Liga dos Campeões, ainda há duas 
temporadas foi incapaz de ser campeão nacional, perdendo o ceptro 
para o Lille, que em vez de dinheiro, apostou em sapiência, scouting 
apurado e compras criteriosas. Provavelmente, será esse o caminho...
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4 – QUANTOS STREAMS DE "ALL I WANT FOR 
CHRISTMAS IS YOU" COMEMOROU MARIAH 
CAREY EM 2021 NO SPOTIFY?
a) 1 bilião
b) 1 trilião 
c) 900 mil

Q U I Z

1 – QUANTOS FINS DE SEMANA PROLONGADOS E PONTES PODERÁ APROVEITAR EM 2023?
a) 5   b) 10   c) 8    d) 14

2 –QUANTAS ILHAS EXISTEM NO MUNDO?
a) 10.080  b) 26.000  c) 17.883   d) 7.890

3 –PARA QUANDO ESTÁ MARCADO O REGRESSO 
DOS DA WEASEL?
a) MEO Marés Vivas
b) NOS Alive
c) RFM Somnii
d)  Vodafone Paredes de Coura

5 – QUEM FOI O PRIMEIRO PILOTO PORTUGUÊS A 
CORRER NA FÓRMULA 1?
a) Armindo Araújo
b) Nicha Cabral
c) Tiago Monteiro
c) Pedro Lamy

Soluções quiz: 1 –b); 2 – c); 3 – a); 4 –a); 5 – b)
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